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❧❧❧❧        Woord vooraf   

 

 
 

ET WERKEN AAN dit proefschrift heb ik ervaren als een mooie maar 
stevige wandeltocht. Bij aanvang waren er de hoopvolle 
verwachtingen. Verwachtingen over wat er te vinden zou zijn in het 

bronnenmateriaal, over de lusten en lasten van het schrijfproces en over de 
mensen die ik onderweg zou tegenkomen. Sommige verwachtingen zijn 
uitgekomen, veel zaken bleken toch moeilijker te voorspellen dan gedacht. Nu 

de tocht bijna ten einde is en de eindbestemming in zicht, is de tijd gekomen 
om kort terug te blikken. Enkele reisgenoten en voorbijgangers kunnen 
daarbij niet onvermeld worden gelaten. Dat geldt in de eerste plaats voor mijn 

promotor Joris van Eijnatten. Veel dank ben ik verschuldigd voor de manier 
waarop hij mij begeleid heeft. Ook nadat hij in 2009 van de Vrije Universiteit 
naar de Universiteit Utrecht vertrok, bleef hij mijn stukken van zijn deskundig 

commentaar voorzien. Ondanks zijn overlopende agenda nam hij altijd de tijd 
om mij in Utrecht te ontvangen. Mijn dank gaat ook uit naar Herman 
Roodenburg, die bereid was naar Barchem af te reizen om daar als referent op 

het promovendisymposium op te treden en als vervolg daarop een hoofdstuk 
becommentarieerde.  

De 3,5 jaar dat ik op mijn Alma Mater, de Vrije Universiteit, promotie-
onderzoek heb verricht, heb ik als een groot voorrecht ervaren. Het contact 
met mijn VU-collega’s was altijd hartelijk en inspirerend. Hoewel Inger 

Leemans mij niet begeleidde was zij wel bereid mij verder te helpen wanneer 
ik daar om vroeg. De deur van Hans de Waardt stond altijd open en ik dank 
hem voor zijn onderhoudende gesprekken en nooit aflatende belangstelling. 

Paul van Trigt was eveneens altijd een goede gesprekspartner. Zijn uitroep dat 
je zelden nog een collega treft met wie je het kunt hebben over de boeken van 
A. van de Beek, onderschrijf ik van harte. Verder bewaar ik goede 

herinneringen aan de (koffie)gesprekken met mijn kamergenoten David, 
Mirella, Tular en Eva.  

Naast mijn collega’s wil ik enkele mensen bedanken die eraan hebben 

bijgedragen dat de weg voor mij steeds begaanbaar bleef. De Amici 

Gandavenses worden nu al in vier proefschriften genoemd en het is volkomen 
terecht dat zij nu voor de vijfde keer vermeld worden. De contacten met Arjen, 

Lieke, Nina, Ron en Tim tijdens culturele uitjes en het nuttigen van culinaire 
hoogstandjes waren zeer waardevol. De ‘Gentse’ bijeenkomsten hebben mij 
telkens weer gemotiveerd om mijn proefschrift te voltooien. De DIO’s Anna, 

Corinne, Laurie, Marieke en Melvin hebben een vergelijkbare rol vervuld toen 

H 
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ik na mijn aanstelling als promovendus de universitaire lerarenopleiding ging 
volgen en naast een baan in het voortgezet onderwijs probeerde een ‘bijna 
voltooid proefschrift’ af te ronden. Ook mijn huidige collega’s aan de 

Hogeschool Rotterdam, Cunera, Gaby, Guido, Jos, Judith, Karine, Marion en 
Michèle hebben nimmer te kennen gegeven eraan te twijfelen dat dit bijna 

voltooide proefschrift ooit af zou komen. 
 Vrienden en familie dank ik voor hun vriendschap, warmte, aandacht 

en belangstelling. Zonder de reizen en uitstapjes met Daan en Marieke en 

Corstiaan en Marquerite is het leven toch echt minder leuk. Ik ben blij en trots 
dat Daan optreedt als paranimf. Net zo blij en trots ben ik dat mijn 
tweelingbroer Wouter mijn paranimf wil zijn. Mijn zus Nienke was erg 

behulpzaam in het corrigeren van grote delen van dit proefschrift. In het 
bijzonder wil ik mijn ouders hier noemen. Zij hebben mij alle mogelijkheden 
gegeven te studeren en mij de ruimte gegeven mijn eigen keuzes te maken en 

interesses te ontwikkelen. Vele werkstukken en scripties zijn in het ouderlijk 
huis vervaardigd. Aan hen draag ik dit boek op. Tot slot wil ik nog enkele 
woorden richten aan Adrienne. Adrienne, jij weet als geen ander dat er op het 

pad van een promovendus regelmatig doornen en distels verschijnen. Jouw 
liefde, zorgzame aandacht en steun zijn dan ook van onschatbare waarde 
geweest. 

 ❦ 
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❧❧❧❧  Inleiding  

 
 
 

P 28 JANUARI 2013 om vijf uur in de middag maakte de 
Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de koningin een mededeling zou 
doen. Zij had een toespraak opgenomen en die zou ’s avonds om zeven 

uur worden uitgezonden. Over die toespraak zouden tot na het moment van 
uitzenden geen mededelingen worden gedaan. De media draaiden vanaf het 
moment dat dit persbericht naar buiten kwam overuren. Royaltykenners 

werden in allerijl naar de studio’s geroepen om commentaar te leveren. Wie 
de liveblogs van de NOS en van RTL in de gaten hield, had al na een half uur 
begrepen dat koningin Beatrix afstand zou doen van de troon. Op de sociale 

media werd er druk gespeculeerd over wat de koningin zou gaan zeggen. 
Wereldwijd was Beatrix voor een korte tijd trending topic op Twitter met de 
hashtags #Beatrix en #Trixit. Om zeven uur ’s avonds waren alle ogen gericht 

op de majesteit. Zij sprak het verlossende woord. Zij kondigde inderdaad aan 
afstand te zullen doen van de troon. De reden van haar abdicatie, zo stelde zij, 

was het samenvallen van twee bijzondere gebeurtenissen: haar 75ste 
verjaardag op 31 januari en de viering van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden in oktober en november later dat jaar. In haar toespraak noemde 

koningin Beatrix het een uitzonderlijk voorrecht om een groot deel van haar 
leven in dienst van het land te hebben kunnen stellen. Het koningschap had 
haar veel voldoening geschonken en het was zeer inspirerend geweest om bij 

mensen betrokken te zijn en te delen in vreugde en verdriet. Maar de 
verantwoordelijkheid van ons land moest nu in handen liggen van een nieuwe 
generatie, aldus de majesteit. Op 30 april 2013 zou daarom het koningschap 

worden overgedragen aan Willem Alexander, die samen met zijn vrouw 
Máxima ten volle op zijn toekomstige taak was voorbereid. De koningin sloot 
haar toespraak af met het uitspreken van haar dank voor het vertrouwen dat 

het Nederlandse volk haar gegeven had in de vele mooie jaren waarin zij 
koningin was geweest.  

Onmiddellijk na de toespraak van koningin Beatrix verscheen 

minister-president Mark Rutte in beeld om het volk vanuit het torentje toe te 
spreken. In zijn toespraak prees hij de inzet van de vorstin de afgelopen jaren. 
Zichtbaar, betrokken en met een enorme energie had zij zich ingezet voor de 

Nederlandse samenleving. Volgens Rutte had zij door haar kennis en ervaring 
en haar grote betrokkenheid mensen geraakt en een diepe indruk gemaakt. Zij 

nam haar taak buitengewoon serieus, ook in moeilijke tijden toen het noodlot 
toesloeg zoals tijdens de Bijlmermeerramp en de vuurwerkramp in Enschede. 

O
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Daardoor groeide zij uit tot icoon van Nederland, aldus de minister-president. 
Uiteraard besteedde Rutte ook aandacht aan de opvolging. Willem-Alexander 
zou zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding opvolgen. Hem 

wachtte een belangrijke en zware opdracht maar Rutte was ervan overtuigd 
dat hij, samen met koningin Máxima aan zijn zijde, op een overtuigende 

manier invulling zou geven aan zijn nieuwe taak, in de beste traditie van 
Beatrix en generaties Oranjes voor hen. Tot slot riep Rutte de Nederlanders op 
om de dag dat Willem-Alexander werd ingehuldigd en Beatrix afstand deed 

van de troon groots te vieren. Hij hoopte dat het een feest zou zijn dat recht 
doet aan de gevoelens van verbondenheid met het Huis van Oranje. 

Vermoedelijk zonder dat hij zich daar bewust van was, sloot de 

toespraak van premier Rutte aan bij een lange traditie die begon bij Willem 
van Oranje. De vader des vaderlands was het eerste lid van het Huis van 
Oranje-Nassau geweest wiens afscheid ook werd opgeluisterd met een 

plechtige redevoering. Dat afscheid was een droevig moment. Op dinsdag 10 
juli 1584 had de moordenaarshand van Balthasar Gerards een einde gemaakt 
aan het leven van Willem van Oranje. Tijdens de begrafenis van de prins in 

Delft op 3 augustus 1584 sprak de gereformeerde predikant Arent Cornelisz 
(1547-1605) de bedroefde aanwezigen toe. In zijn preek hield hij zijn 
toehoorders voor dat de prins was door God weggenomen als straf op de 

zonden van het Nederlandse volk. In deze bedrukte tijden – de opstand tegen 
Filips II was in volle gang – heeft Cornelisz maar weinig troost te bieden. 
Oranje was weliswaar een zegen geweest voor het land, maar tegelijkertijd 

heeft God zijn gramschap over het volk uitgestort door de prins weg te 
nemen.1  

Wat betreft middelen van communicatie is er sinds de zestiende eeuw 
veel veranderd. Toch is er ook veel hetzelfde gebleven, zoals de behoefte om 
bij het afscheid van politieke kopstukken in plechtige redevoeringen zijn of 

haar betekenis voor het land uiteen te zetten. In de vroegmoderne tijd namen 
predikanten die taak meestal op zich. Want een afscheid van een vorst of 
vorstin uit het Huis van Oranje hield in dat deze was gestorven. De dood van 

een Oranjestadhouder werd vaak als een heftige breuk ervaren, niet alleen 
omdat het overlijden van een politiek kopstuk als een straf van God op de 
zonde van het volk werd beschouwd, maar ook omdat er door het ontstane 

machtsvacuüm verdeeldheid in het land kon ontstaan. In zulke gevallen 
werden er door heel het land preken gehouden om de overledene te 
herdenken en de crisis met woorden en gebeden te bezweren. Veel van deze 

                                                                    
1 Arent Cornelisz., Tvvee corte sermoenen. Het eene ouer den Doop des Soons vanden seer 
Doorluchtighen Prince van Orangien/ ende t’andere op de begraeffenisse desseluen 
Prince. Ghepredict ende wtghegheven tot vermaninghe ende vertroostinghe der 
Ghemeente Christi in dese quade en bedroefde tijden (Delft 1584) 16. 
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preken zijn gedrukt en werden op de markt gebracht. Hoewel dergelijke 
preken wat betreft inhoud en toon volstrekt anders zijn dan de toespraak die 
Mark Rutte hield op 28 januari 2013, zijn er ook opvallende overeenkomsten. 

Mark Rutte bijvoorbeeld was vol lof over koning Beatrix omdat zij haar taak 
uiterst serieus had genomen, zich met veel energie voor de Nederlandse 

samenleving had ingezet en blijk gaf van grote kennis. Met andere woorden: 
wij nemen straks afscheid van een bijzonder capabel persoon, iemand die 
node zal worden gemist.  

Ook in preken werden de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van 
Oranjevorsten opgesomd. Wanneer een Oranjestadhouder was overleden, 
lieten predikanten op vergelijkbare wijze het publiek te kennen geven dat er 

een bijzonder persoon was heengegaan. Oranjes werden vaak neergezet als 
leidslieden die al door hun adellijke afkomst over bijzondere kwaliteiten 
beschikten. Zij werden gezien als personen die buitengewoon moedig waren 

en als legeraanvoerders meerdere militaire overwinningen hadden behaald 
om de Nederlanders te beschermen. Verder werd vaak hun wijsheid en kennis 
geprezen, hun matigheid en soberheid, hun rechtvaardigheid en hun ijver en 

ook werd over hun vroomheid hoog opgegeven.  
Wat vroegmoderne Oranjepreken en de toespraak van Mark Rutte 

verder gemeen hebben is dat zij bewust of onbewust een bijdrage leverden 

aan de beeldvorming omtrent de Oranjes. Over die beeldvorming gaat deze 
dissertatie. De honderden Oranjepreken die tussen circa 1600 en 1800 zijn 
gepubliceerd vormen de basis van dit onderzoek naar de beeldvorming 

rondom Oranjestadhouders en hun vrouwen. Dat de monarchie heden ten 
dage voor een belangrijk deel is aangewezen op de steun van de bevolking en 

dat daarvoor beeldvorming van groot belang is, behoeft welhaast geen 
betoog.2 Vandaag de dag zijn autoriteiten zich voortdurend bewust van de 
invloed die beelden kunnen hebben. Denk maar aan de hedendaagse politiek. 

Daar lijkt alles om beeldvorming te draaien. Politici zijn voortdurend aan het 
framen, proberen een groter publiek te verleiden met stevige soundbites en 
zijn zich constant bewust van hun imago. Het belang van beeldvorming en 

propaganda in de strijd om de kiezer is in deze tijd van spindoctors evident. De 
politicus die niet goed met de media om kan gaan en niet zijn of haar 
boodschap in pakkende bewoordingen voor het voetlicht weet te brengen, kan 

het in de hedendaagse politiek wel vergeten.3 Toch is de relatie tussen macht, 
autoriteit en beeldvorming geen 21e-eeuwse noviteit. Ook in de vroegmoderne 
tijd speelde beeldvorming van machthebbers een belangrijke rol. Vorsten 
                                                                    
2 Zie bijvoorbeeld: Jaap van Osta, Het theater van de staat. Windsor, Oranje en de 
moderne monarchie (Amsterdam 1998). 
3 Zie bijvoorbeeld: Hans de Bruijn, Framen. Het spel met taal in de politiek (Amsterdam 
2011); Maarten Molenbeek en Chris Aalberts, ‘U draait en u bent niet eerlijk’. 
Spindoctoring in politiek Den Haag (Den Haag 2010).  
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beseften zich dat hun autoriteit en macht niet enkel berustte op de sterkte van 
hun legers. ‘Power’, zo stelt T.C.W. Blanning in zijn boek The culture of power 

and the power of culture, ‘depends as much on perception as reality.’4 Net als 

nu probeerden politieke kopstukken daarom hun eigen beeldvorming te 
beïnvloeden. Lodewijk XIV (1638-1715) is een klassiek voorbeeld van een 

vorst die in allerlei media, zoals gedichten, preken, schilderijen en pamfletten, 
zichzelf positief representeerde. Door opdrachten te geven aan schilders, 
architecten, wetenschappers, kunstenaars en componisten wist hij op 

geraffineerde wijze een beeld van zichzelf te creëren. Daardoor versterkte hij 
het geloof van zijn onderdanen dat hij een charismatisch leider was.5 Minder 
bekend is dat zijn aartsrivaal Willem III (1650-1702), de Nederlandse koning-

stadhouder, eveneens meesterlijk gebruik wist te maken van de media die 
hem ter beschikking stonden om de publieke opinie te bespelen en zichzelf te 
presenteren als een protestantse held die streed tegen de verderfelijke 

invloed van het katholicisme en absolutisme in Europa.6  
Hoewel vorsten en overheden nog niet over de massamedia 

beschikten waarvan in de twintigste eeuw zo geraffineerd gebruik is gemaakt, 

is het een misvatting te veronderstellen dat image building iets van de laatste 
jaren is. Volgens Kevin Sharpe waren vorsten in de zestiende en zeventiende 
eeuw net zo hard aangewezen op representaties van hun macht en autoriteit 

als politici in het televisietijdperk. ‘Power and authority, the legitimation of 
monarchy and dynasty, depended on representations – of both living and 
deceased kings and queens.’7 Sharpe laat in drie lijvige studies op 

indrukwekkende wijze zien hoe representaties van vorsten in vroegmodern 
Engeland in allerlei soorten media de beeldvorming rondom koningen en 

koninginnen bepaalden en hun autoriteit ondersteunden, of daar juist afbreuk 
aan deden.8 De centrale these van Sharpe is dat het gezag van vroegmoderne 
vorsten niet alleen gebaseerd was op patronagenetwerken, instituties en 

legers maar ook op woorden, beelden en rituelen. Vanaf Hendrik VIII, zo stelt 
hij, speelden representaties van vorstelijke macht een grotere rol. Er ontstond 
in de zestiende eeuw een nieuwe politieke cultuur waar beelden van het 

vorstelijke gezag – door middel van woorden, afbeeldingen, rituelen, 
gebouwen en festivals – deel van uit maakten. Door de uitvinding van de 

                                                                    
4 T.C.W. Blanning, The culture of power and the power of culture. Old Regime Europe 
1660-1789 (Oxford enz. 2002) 5. 
5 Peter Burke, The fabrication of Louis XIV (New Haven enz. 1992). 
6 Tony Claydon, William III and the godly revolution (Cambridge enz. 1996). 
7 Kevin Sharpe, Selling the Tudor monarchy. Authority and image in sixteenth-century 
England (New Haven enz. 2009) 15. 
8 Sharpe, Selling the Tudor monarchy; Kevin Sharpe, Image wars. Promoting kings and 
commonwealths in England 1603-1660 (New Haven enz. 2010); Kevin Sharpe, 
Rebranding rule. The restauration and revolution monarchy, 1660-1714 (New Haven 
enz. 2013). 
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boekdrukkunst was het voor vorsten makkelijker om beelden van zichzelf te 
verspreiden en ook participeerden daardoor andere groepen dan het hof in 
beeldvormingsprocessen rondom vorsten.9 

In de Republiek der Verenigde Nederlanden waren er geen koningen 
en koninginnen zoals in Engeland of Frankrijk. De Nederlandse Opstand had 

immers in de Noordelijke Nederlanden geleid tot de republikeinse staatsvorm. 
De soevereiniteit berustte na de afzwering van Filips II in 1581 en de 
daaropvolgende mislukte experimenten met buitenlandse vorsten 

grotendeels bij de individuele Gewestelijke Staten. Toch ontbrak het ook in de 
Republiek niet aan een monarchaal element. De prinsen van Oranje, die 
steevast de stadhouders leverden voor de belangrijkste gewesten, konden zich 

vanwege hun bezit van het prinsdom Orange in Frankrijk meten met de 
Europese hoogadel. Maar de Gewestelijke Staten waren de ‘heren’ van de 
Oranjestadhouders. Het stadhouderschap was namelijk een ambt, de Staten 

namen de stadhouder in dienst.  Hoewel de stadhouder na de Nederlandse 
Opstand een aantal landsheerlijke rechten had verkregen, waaronder de 
verkiezing van burgemeesters en schepenen uit dubbeltallen en het verlenen 

van gratie, achtten de regenten zich de soevereine heren.10 In dit 
republikeinse bestel waren de Oranjestadhouders van groot belang om buiten 
de officiële staatsorganen politieke boodschappen af te geven. Zij konden zich 

niet beroepen op hun positie als soevereine vorsten in de Nederlanden. Meer 
dan wellicht voor koningen in Engeland of Frankrijk het geval was, waren de 
Oranjes aangewezen op de representatie via media van hun macht en 

autoriteit. Zij moesten hun gezag wel op hun vorstelijke uitstraling funderen 
en konden niet zonder image building. 

Het onderzoek naar de representaties van vorsten heeft als 
vooronderstelling dat voor de bestendiging van hun macht gezagsdragers 
aangewezen zijn op de rechtvaardiging van hun regering. In het bijzonder gold 

dit volgens Sharpe voor nieuwe dynastieën of personen die door revoluties 
aan de macht zijn gekomen.11 Wanneer we bedenken dat de stamvader van de 
Oranjestadhouders, Willem van Oranje, een revolutionaire vazal was geweest 

die in opstand kwam tegen zijn heer, Filips II. En als we in ogenschouw nemen 
dat de jaren 1672, 1688-89 en 1747 vanuit staatsgezind en jacobitisch 

                                                                    
9 Sharpe, Selling the Tudor monarchy, 3-57. 
10 F. Postma, ‘Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische 
import of product van eigen bodem?’, Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 120 (2005) 362-378, met name 374-378; G. de 
Bruin, ‘De soevereiniteit in de republiek: een machtsprobleem’, BMGN 94 (1979) 27-
40; R.J. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek 
H. Th. Colenbrander ed. (Fotomechanische herdruk van de tweede bijgewerkte druk 
van 1922; Den Haag 1980) 55-56, 218-224. 
11 Sharpe, Selling the Tudor monarchy, 11. 
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perspectief als revolutiejaren werden gezien dan is het niet vreemd vast te 
stellen dat de Oranjes hun best deden om zichzelf aan een groot publiek te 
presenteren als dappere militairen en wijze regeerders. Om hun macht en 

autoriteit te rechtvaardigen richtten de Oranjes onder andere een hofhouding 
naar buitenlands model in en probeerden zij via het hof patronagepolitiek te 

bedrijven. Zij presenteerden zich in kunstwerken en rituelen, prenten en 
pamfletten als ‘vaders des vaderlands’ die door hun persoonlijke kwaliteiten 
en deugden de Republiek in de vaart der volkeren hadden opgestoten. Het 

beeld van de Oranjes als vaders des vaderlands die bij militaire dreiging het 
zwaard aangespten en hun leven waagden ten einde de ‘vrijheid en religie’ te 
beschermen, speelde vooral tijdens crisismomenten als 1672 en 1747  in de 

Republiek een niet te onderschatten rol. Deze Oranjemythe, waarmee hun 
regering werd gerechtvaardigd, werd gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw in verscheidende media onder brede lagen van de bevolking verspreid.12  

Uiteraard speelde het Oranjehof een belangrijke rol in het 
verspreiden van deze Oranjemythe. Toch waren de Oranjes zeker niet de 
enigen die bijdroegen aan hun beeldvorming. Hoe belangrijk top-

downpropaganda ook was, ook onderdanen die niet onder de controle van het 
Oranjehof stonden participeerden in beeldvormingsprocessen en 
construeerden beelden van de Oranjes, zowel positieve als negatieve. Te 

denken valt aan dichters, pamflettisten, prentenmakers en schilders. Een 
andere belangrijke groep die een actieve bijdrage leverde aan het verspreiden 
van de Oranjemythe waren predikanten. Volgens de historicus Peter 

Rietbergen vervulden predikanten een niet te onderschatten rol als 
verspreiders van beelden van de Oranjes. Vanwege de intergewestelijke 

mobiliteit van predikanten, aldus Rietbergen, werd vooral via de 
gereformeerde kerk ‘de positie van de Oranjes in het politieke besef onder 
brede lagen van de bevolking … gevestigd’.13 Rietbergen is niet de enige 

historicus die heeft opgemerkt dat gereformeerde predikanten zeer belangrijk 
waren voor het gezag dat de Oranjes ten tijde van de Republiek genoten. Met 
hun preken ondersteunden zij de autoriteit van Oranjestadhouders en 

droegen zij eraan bij dat de Oranjemythe levend werd gehouden. Toch is er 
over de manieren waarop predikanten de stadhouders representeerden nog 

                                                                    
12 Olaf Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’? Die Funktion des Hauses Oranien und 
seines Hofes in der politischen Kultur der Republik der Vereinigte Niederlande im 17. 
Jahrhundert (Münster 1997); Olaf Mörke, ‘De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in 
de zeventiende eeuw’ in: Peter te Boekhorst e.a. ed., Cultuur en maatschappij in 
Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspctief (Meppel 1992) 39-77; 
Jill Stern, Orangism in the Dutch Republic in word and image, 1650-75 (Manchester en 
New York 2010); Marijke Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje. De strijd van de 
Friese Nassau’s voor de erkenning van hun rechten, 1702-1747 (Hilversum 2007). 
13 Peter J.A.N. Rietbergen, ‘Beeld en zelfbeeld. “Nederlandse identiteit” in politieke 
structuur en politieke cultuur tijdens de Republiek’, BMGN 107 (1992) 654. 
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maar weinig bekend. Vaak wordt wel gesteld dat predikanten in het algemeen 
voorstanders van een vaag republicanisme waren, het liefst met een 
stadhouder als eminent hoofd. Zij zagen in de stadhouders de verdedigers van 

de gereformeerde religie.14 Veel verder dan dergelijke gemeenplaatsen gaan 
historici meestal niet. Hoewel de invloed van gereformeerde predikanten in 

de Republiek zeer groot was, zijn we slecht ingelicht over manier waarop zij 
Oranje in hun preken ter sprake brachten. 

De vraag die in dit proefschrift centraal staat is: hoe werden de 

Oranjesstadhouders en hun vrouwen in vroegmoderne preken 
gerepresenteerd? Nagegaan zal worden hoe predikanten met de beelden die 
zij van de stadhouders en hun vrouwen maakten de autoriteit van de Oranjes 

ondersteunden. Tot dusver heeft het onderzoek naar representaties van 
Oranjes in de vroegmoderne tijd zich hoofdzakelijk gericht op de wijze 
waarop het Oranjehof zichzelf in kunstwerken en rituelen representeerde.15 

Deze studies hebben onze kennis over de representatie van de Oranjes en het 
Oranjehof zeer vergroot. Een nadeel echter van deze media is dat hun 
publieke bereik over het algemeen gering was. Met portretten en allegorische 

kunstwerken die door het hof besteld werden, bereikte men geen 
volksmassa’s en dat geldt ook voor de rituelen waarmee de Oranjedynastie 
boodschappen wilde afgeven. Daarnaast was de soms complexe beeldtaal 

waarvan kunstenaars en regisseurs van rituelen gebruik maakten in de regel 
slechts begrijpelijk voor een hoogopgeleide culturele elite.16 Het voordeel van 
preken is dat zij een groot bereik hadden. De preek was een van de 

                                                                    
14 M.Th. Uit den Bogaard, De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze 
tijdperk (Groningen 1954); M. van der Bijl, ‘Pieter de la Court en de politieke 
werkelijkheid’ in: Blom en Wildenberg ed., Pieter de la Court en zijn tijd. Aspecten van 
een veelzijdig publicist (1618-1685) (Amsterdam en Maarssen 1986) 72; Joris van 
Eijnatten, God, Nederland en Oranje. Dutch calvinism and the search for the social centre 
(Kampen 1993) 156; Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Paperback-editie, 5e 
druk; Franeker 2001) passim; Pasi Ihalainen, Protestant nations redefined. Changing 
perceptions of national identity in the rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public 
Churches, 1685-1772 (Leiden en Boston 2005); Stern, Orangism in the Dutch Republic, 
hoofdstuk 6; Jill Stern, ‘Religion and the Orangists 1650-1675’, Dutch crossing 30 
(2006) 181-196. 
15 Bijvoorbeeld: D. P. Snoep, Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke 
Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn 1975); Mörke, ‘Stadtholder’; 
Marika Keblusek en Jori Zijlmans ed., Vorstelijk vertoon. Aan het hof van Frederik 
Hendrik en Amalia (Den Haag 1997); Peter van der Ploeg en Carola Vermeeren ed., 
Princely patrons. The collections of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms in 
The Hague (Zwolle 1997); J.J. Huizinga ed., Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de 
verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747 (Franeker 1997).  
16 John Adamson, ‘The making of the Ancien-Régime court 1500-1700’ in: idem ed.,  
The princely courts of Europe. Ritual, politics and culture under the Ancient Regime 
1500-1750 (Londen 1999) 35-36; Geert H. Janssen, ‘Dynastieke transfer in de 
Republiek’, BMGN 122 (2007) 231-232. 
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belangrijkste communicatiemiddelen in de vroegmoderne tijd, vergelijkbaar 
met de massamedia van nu.17 Twee of meerdere keren per zondag en vaak ook 
nog door de week beklommen predikanten de kansel om daar hun preken af 

te steken. Vanwege deze regelmaat, gecombineerd met het gezag dat zij op 
lokaal niveau genoten, konden predikanten grote invloed uitoefenen op de 

publieke opinie. Vroegmoderne predikanten waren volgens Joris van Eijnatten 
dan ook belangrijke ‘communicatiewerkers’ en ‘opinieleiders’.18 Predikanten, 
aldus ook Andreas Gestrich, bezaten ‘den grössten legalen Spielraum für freie 

Meinungsäuserungen. Sie waren die wichtigsten Multiplikatoren’ en ‘opinion-
leaders’ van het Ancien Régime.19 Daarnaast probeerden predikanten in klare 
taal boodschappen over te brengen. Dat geldt zeker voor de in druk 

uitgebrachte pamfletpreken waarin Oranjes werden gerepresenteerd en die 
voor deze dissertatie zijn bestudeerd. In deze preken werden politieke 
opvattingen op een zo begrijpelijk mogelijke manier overgedragen en men 

treft er dan ook creatieve combinaties van politieke en religieuze talen aan.20  
 
Preken en politiek 

Net als andere vroegmoderne West-Europese landen kende de Republiek een 
door de overheid bevoorrechte kerk die als publieke taak had huwelijken te 
sluiten, alle kinderen uit christelijke ouders geboren te dopen en tijdens 

vasten- en biddagen voor land en kerk te bidden wanneer de overheid daar 
om vroeg. De gereformeerde kerk was de enige kerk die gebruik mocht maken 
van de kerkgebouwen en de enige kerk waarvan de predikanten door de 

overheid werden betaald. In zekere zin kan men zeggen dat de gereformeerde 
kerk ten tijde van de Republiek de ‘regentenkerk’ was. Bekleders van publieke 

ambten werden immers geacht lid te zijn van de gereformeerde kerk, of in elk 
geval op regelmatige basis de kerkdiensten te bezoeken. Regenten hadden als 
taak de gereformeerde confessie zoals vervat in de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse 
Leerregels (1619) te handhaven en te verdedigen. Andere confessies waren 
                                                                    
17 Tony Claydon, ‘The sermon, the “public sphere” and the political culture of late 
seventeenth-century England’ in: Lori Anne Ferrell en Peter McCullough ed., The 
English sermon revised. Religion, literature and history 1600-1750 (Manchester en New 
York 2000) 208-234. 
18 Joris van Eijnatten, ‘Theologus eruditus, theologus modestus. The early modern pastor 
as communication worker’ in: Theo Clemens en Wim Janse ed., The pastor bonus. 
Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002 (Leiden 
en Boston 2004) 313-318. 
19 Andreas Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 
Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts (Göttingen 1994) 156. 
20 Vgl. Ihalainen, Protestant nations, passim; Pasi Ihalainen, ‘The enlightenment 
sermon. Towards practical religion and a sacred national community’, in: Joris van 
Eijnatten ed., Preaching, sermon and cultural change in the long eighteenth century 
(Leiden en Boston 2009) 226-228. 
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bij wet verboden. In de Republiek was de handhaving van de gereformeerde 
religie namelijk een grondbeginsel van de Unie, dat door de Grote Vergadering 
van 1651 opnieuw was vastgelegd. Numeriek gezien vertegenwoordigden de 

gereformeerden ten tijde van de Republiek nooit veel meer dan de helft van de 
bevolking. De invloed van de publieke kerk was daarentegen groter dan de 

getalsmatige verhoudingen weergeven, omdat zij als een soort staatskerk 
functioneerde. De gereformeerde kerk kon grote invloed uitoefenen op het 
sociale, culturele en politieke leven omdat zij als publieke kerk een integraal 

onderdeel uitmaakte van de maatschappelijke en politieke identiteit van de 
Republiek.21 De gereformeerde godsdienst maakte, in de woorden van Peter 
van Rooden, integraal deel uit van de publieke orde van de vroegmoderne 

maatschappij.22 Als zodanig had zij als enige kerk vrije toegang tot de publieke 
sfeer en als enige kon zij de publieke ruimte met haar eigen confessionele 
waarden structureren.  

Het hierboven geschetste confessionaliseringsproces viel samen met 
staatsvormingsprocessen waardoor er in het vroegmoderne Europa een zeer 
nauwe band tussen religie en macht werd gesmeed.23 Aanvankelijk leidden 

de confessionele idealen van de gereformeerde kerk tot de nodige 
strubbelingen met de overheid. De gereformeerden hadden moeite met 
overheidsinmenging.24 De verhouding tussen de publieke kerk en de 

overheden van de Republiek is dan ook vaak beschreven als die van een 
chronisch conflict.25 Maar uiteindelijk gaf de kerk sommige confessionele 

                                                                    
21 A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt (3e druk; Franeker 1998) hoofdstuk 2; Wiebe Bergsma, ‘Kerk, staat en 
volk’ in: Karel Davids en Jan Lucassen ed., Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse 
Republiek in Europees perspectief (Amsterdam 2005) 186-212; Joris van Eijnatten, 
Liberty and concord in the United Provinces. Religious toleration and the public in the 
eighteenth-century Netherlands (Leiden en Boston 2003); Philip S. Gorski, The 
disciplinary revolution. Calvinism and the rise of the state in early modern Europe 
(Chicago en Londen 2004) met name hoofdstuk 1 en 2; Willem Frijhoff, ‘Was the Dutch 
Republic a Calvinist community? The state, the confessions, and culture in the early 
modern Netherlands’ in: André Holenstein e.a. ed., The republican alternative. The 
Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam 2008) 99-122. 
22 Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland 
1570-1990 (Amsterdam 1996); Peter van Rooden, ‘De communicatieve ruimtes van de 
Nijkerker beroeringen’ in: Joke Spaans ed., Een golf van beroering. De omstreden 
religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 
2001) 125-153. 
23 Heinz Schilling, ‘Confessional Europe’ in: Thomas A. Brady Jr., Heiko A. Oberman, 
James D. Tracy ed., Handbook of European history 1400-1600. Late Middle Ages, 
Renaissance and Reformation II (Leiden 1995)  641-670; Peter van Rooden, ‘Kerk en 
religie in het confessionele tijdperk’ in: Willem Frijhoff en Leo Wessels ed., Veelvormige 
dynamiek. Europa in het ancien régime 1450-1800 (Heerlen 2006) 374-402. 
24 J. Th. de Visser, Kerk en staat II (Leiden 1926) 117-154 
25 Bijvoorbeeld: F.G.M. Broeyer, ‘Een mislukt streven naar theocratie. De Utrechtse 
gereformeerde gemeente van 1660 tot 1680’, Tijdschrift voor Nederlandse 
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normen die zij zich in de zestiende eeuw had gesteld op. Bij de gereformeerde 
kerk drong het besef door dat zij compromissen met de overheid diende te 
sluiten, wilde zij als publieke kerk kunnen functioneren. Ten aanzien van de 

huwelijksbediening, de doop, armenzorg, tuchtuitoefening en de verkiezing 
van ouderlingen en predikanten deed zij water bij de wijn.26 Het lijkt er op 

dat in de loop van de tijd de gereformeerde kerk in ieder geval in de praktijk 
zich verzoende met de zeggenschap die de regenten wensten te verkrijgen 
over de publieke kerk, hoewel in geschriften van met name voetiaanse 

predikanten nog steeds de onafhankelijkheid van de kerk tegenover de staat 
als ideaal werd voorgesteld.27 Over het algemeen kan men echter zeggen dat 
de verhoudingen tussen de gereformeerde kerk en lokale en gewestelijke 

overheden in de zeventiende en achttiende eeuw harmonieus waren.28 In 
Amsterdam en Zwolle werden de gereformeerde predikanten jaarlijks op het 
stadhuis uitgenodigd ter tafel, ongetwijfeld om de goede betrekkingen nog 

eens aan te halen onder het genot van goede spijzen en drank.29 In veel 
andere steden zal het niet anders geweest zijn. 

De regenten waren erop gebrand zeggenschap in de publieke kerk te 

verkrijgen. Zij waren zich er terdege van bewust dat de kerk grote invloed kon 
uitoefenen op de samenleving. De predikers van de publieke kerk werden 
daarom nauwlettend in het oog gehouden. Raadpensionaris Johan de Witt 

(1625-1672) bijvoorbeeld, trachtte de invloed van de gereformeerde kerk aan 
te wenden om de publieke opinie omtrent zijn regering te beïnvloeden. Zo 
verbood hij de predikanten om in hun preken kritiek te leveren op het 

overheidsbeleid.30 In de regel echter was een dergelijk verbod niet nodig. 
Vroegmoderne predikanten zagen het als hun plicht om de bevolking respect 

voor de overheden bij te brengen. Door middel van preken, zo legde de 

                                                                                                                                                            
kerkgeschiedenis 10 (2007) 2-7; J.A.F. de Jongste, ‘Politieke elite en kerkelijke 
ambtsdragers in enkele Hollandse steden, 1650-1672’ in: Maurits Ebben en Pieter 
Wagenaar ed., De cirkel doorbroken: met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen 
over de Republiek (Leiden 2006) 165-180; Jan A.F. de Jongste, ‘Conflicten rond 
predikantsbenoemingen in enkele Hollandse steden, ca. 1670-1770’, Nederlands 
archief voor kerkgeschiedenis 75 (1995) 64-101. 
26 Alistair Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries (Londen en New York 
2003) 269-293; H. Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde 
gemeente van Amsterdam, 1557-1700 (Hilversum 1990); A. Th. van Deursen, Mensen 
van klein vermogen. Het ‘kopergeld’ van de Gouden Eeuw (4e druk; Amsterdam 1999) 
289-311. 
27 De Visser, Kerk en staat II, 336-423. 
28 Van Eijnatten, Liberty and concord, 107-110; Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. 
Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 361. 
29 Joke Spaans, ‘Stad van vele geloven 1578-1795’ in: Willem Frijhoff en Maarten Prak 
ed., Geschiedenis van Amsterdam II-a Centrum van de wereld 1578-1650 (Amsterdam 
2004) 401; J.C. Streng, ‘Stemme in staat’. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 
1579-1795 (Hilversum 1997) 292. 
30 De Visser, Kerk en staat II, 312-321. 
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aartsbisschop Edmund Grindal (1519-1583) aan koningin Elisabeth I (1533-
160) uit, ‘due obedience to Christian princes and magistrates is planted in the 
hearts of subjects’.31 In Engeland werden geestelijken van de Church of 

England ingezet om het gezag van overheden te schragen. Van hen werd 
verwacht dat zij het monarchale regime met hun preken ondersteunden en 

het beleid indien nodig toelichtten.32 Ook in Nederland was dat het geval. In de 
Dordtse kerkenorde uit 1618-19 stond dat alle gereformeerde predikanten 
verplicht waren ‘de gantsche Ghemeente vlijtelijck ende oprechtelick in te 

scherpen de ghehoorsaemheyt, liefde ende eerbiedinghe die sy den 
Magistraten schuldigh zijn’.33 Maar soms konden de politieke tegenstellingen 
hoog oplopen, vooral tussen staatsgezinden en prinsgezinden. In 1652 werden 

de predikanten Eleazar Lootius en Jacobus Stermont geschorst omdat zij 
volgens de Hollandse regenten te orangistisch preekten.34 Twintig jaar later 
liet Willem III in januari 1673 alle Haagse predikanten bij zich komen. De 

woelingen van het Rampjaar waren net achter de rug en de prins verzocht de 
predikanten zich verder ‘van het seditieus predicken te willen abstineren 
ende de saecken van staet en regeringe niet mede op stoel te brengen, maer 

ter contrarie de gemeente te vermaenen tot liefde en eendracht, ende tot 
respect en gehoorsaemheyt tegens haere overigheyt.’35 Van predikanten werd 
dus verwacht dat zij zich niet te veel bemoeiden met politieke zaken. Dat hield 

feitelijk in dat zij geen kritiek mochten leveren op het overheidsbeleid. Hun 
taak was het om het overheidsbeleid te ondersteunen met hun preken. Er zijn 
belangrijke aanwijzingen dat zij dit in de regel ook deden. In biddagspreken 

bijvoorbeeld werd het overheidsbeleid trouw verdedigd.36 En wanneer 
predikanten van de publieke kerk vanaf de kansels hun overheden 

bekritiseerden, namen de regenten steevast harde maatregelen.37 

                                                                    
31 Geciteerd naar: David Cressy en Lori Anne Ferrell, Religion and society in early 
modern England. A sourcebook (New York enz. 2005) 109. 
32 Claydon, ‘The sermon’, 215. 
33 Kercken-ordeninghe; ghestelt in den Nationalen Synode der ghereformeerde kercken 
[...] binnen Dordrecht, in de iaren; 1618 ende 1619 (Arnhem 1620) 8. 
34 Uit den Bogaard, De gereformeerden en Oranje, 108; G.R.W. Dibbets, Johannes 
Vollenhove (1631-1708) dominee-dichter. Een biografie (Hilversum 2007) 164. 
35 Geciteerd naar: Michel Reinders, Gedrukte chaos. Populisme en moord in het 
Rampjaar 1672 (Amsterdam 2010) 269. 
36 Donald Haks, ‘Propaganda from the pulpit?’ in: Jan A.F. de Jongste and Augustus J. 
Veenendaal, jr. ed., Anthonie Heinsius and the Dutch Republic 1688-1720. Politics, war, 
and finance (Den Haag 2002) 89-114; Donald Haks, ‘The States General on religion and 
war. Manifestos, policy documents and prayer days in the Dutch Republic’ in: David 
Onnekink ed., War and religion after Westphalia, 1648-1713 (Farnham 2009) 155-177. 
Zie tevens: Donald Haks, Vaderland en vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse 
Republiek in oorlog (Hilversum 2013) 58-114. 
37 De Visser, Kerk en staat II, 312-321. 
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Predikanten die leden van het Huis van Oranje representeerden 
diende rekening te houden met allerhande conventies en verwachtingen. Zo 
moesten zij rekening houden met de regels van de retorica en de 

preektheorie. Ook speelden de verwachtingen van hun publiek en vooral van 
hun opdrachtgevers een belangrijke rol. Hun representaties zijn dus naar 

vorm en inhoud steeds het product van een netwerk van maatschappelijk 
gelegitimeerde machtsverhoudingen.38 Zo was in veel gevallen de plaatselijke 
magistraat betrokken bij het houden van preken over een Oranje. Tijdens de 

kerkdienst waarin deze preken werden uitgesproken was de plaatselijke elite 
prominent aanwezig op de ouderlingen- en magistraatsbanken. Deze diensten 
droegen dus een hoog ritueel en sacramenteel karakter. De kaders van dit 

ritueel werden in belangrijke mate bepaald door de overheid, niet in de laatste 
plaats vanwege hun lijfelijke aanwezigheid.39 Verder zijn er goede 
aanwijzingen dat lokale autoriteiten regelmatig predikanten ertoe bewogen 

om de preek te laten drukken en daarvoor ook de nodige gelden ter 
beschikking stelden. Voor gedrukt werk gold dat het was onderworpen aan 
kerkelijke en wereldlijke censuur.40 De algemene stelregel dat vroegmoderne 

predikanten geneigd waren de sociale en politieke orde vanaf de kansel te 
ondersteunen, is dus zeker van toepassing op de gepubliceerde preken waar 
de overheid een belangrijke hand in had.41 ‘Dutch political preaching’ zo 

concludeert Pasi Ihalainen, moet worden gezien ‘as a collective definition of 
shared values, not merely as a propaganda exercise reflecting the values of the 
Calvinist clergy.’42 Predikanten van de publieke kerk zo kunnen we 

concluderen, moeten als belangrijke ‘mediators’ van politieke boodschappen 
worden gezien. Zij hadden vrije toegang tot de publieke sfeer en konden 

zodoende het denken over de identiteit en de waarden en normen van de 
politieke gemeenschap beïnvloeden. De preken geven dus inzicht in het 
hegemoniale, institutionele, politieke en religieuze discours en kunnen 

vruchtbaar worden bestudeerd als onderdeel van de politieke cultuur van de 
Republiek. 
 

                                                                    
38 Vgl. Willem Frijhoff, ‘Normeren of waarderen? Over cultuur, geschiedenis en 
geschiedfilosofie’ in: Rik Sanders e.a. ed., De verleiding van de overvloed. Reflecties op de 
eigenheid van cultuurgeschiedenis (Amsterdam 1991) 15-35; Jürgen Pieters en Hans 
Vandevoorde, ‘Over de rand van de tekst. Literatuur en representatie’, Feit en fictie. 
Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie 4 (2003) 87. 
39 Vgl. Peter E. McCullough, Sermons at court. Politics and religion in Elizabethan and 
Jacobean preaching (Cambridge enz. 1998). 
40 Ihalainen, Protestant nations, 54-66; Joris van Eijnatten, ‘Van godsdienstvrijheid naar 
mensenrecht. Meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579-
1795’, BMGN 118 (2003) 2, 10. 
41 Van Eijnatten, ‘Reaching audiences’, 138.  
42 Ihalainen, Protestant nations, 57. 
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Onderzoeksvragen en methodologie 

Representaties van Oranjes in preken maakten dus onderdeel uit van de 
vroegmoderne politieke cultuur. Wat wordt er eigenlijk verstaan onder 

politieke cultuur? Politieke cultuur is een veelgebruikte term met een lange 
geschiedenis en uiteenlopende betekenissen. Met name sinds de ‘cultural turn’ 

en de opkomst van de ‘new cultural history’ zijn er veel studies verschenen 
waarin het begrip ‘political culture’ centraal staat.43 Een vrij oude, maar nog 
immer gangbare definitie van politieke cultuur stelt dat politieke systemen 

ingebed zijn ‘in sets of meanings and purposes, specifically in symbols, myths, 
beliefs, and values.’44 De definitie die Hans Righart van het concept geeft, sluit 
hier dicht bij aan: ‘De paraplu van de politieke cultuur strekt zich ook uit over 

de veel minder grijpbare en meer irrationele produkten van de menselijke 
geest zoals bij voorbeeld mythen, vooroordelen, vijandbeelden, symbolen en 
religieuze noties.’45 Deze definities van politieke cultuur verschillen weinig 

van de manier waarop Willem Frijhoff cultuur omschrijft. Cultuur is volgens 
Frijhoff een systeem van normen en waarden. Het is ‘het geheel van 
gedragscodes, normen, emoties en waarden die, uitgedrukt in handelingen, 

teksten, beelden, voorwerpen, gebouwen, liederen e tutti quanti, het 
samenleven van mensen vormgeven, richten en reguleren.’46 Politieke cultuur 
is daarom volgens hem ‘een handelingsrepertoire naast vele andere.’47  

Sinds de cultural turn heeft de politieke geschiedenis zich verbreed 
van het onderzoek naar instituties, parlementen, verkiezingen en 
massabewegingen naar een hoeveelheid van thema’s die nauwelijks te 

overzien valt. Het gaat bijvoorbeeld om studies naar politieke talen, 
symbolische handelingen en rituelen van revolutionairen ten tijde van de 

Franse Revolutie,48 om representaties van vroegmoderne vorsten49 en ook om 
studies die zich laten inspireren door Habermas’ concept van de publieke 

                                                                    
43 Voor een historiografisch overzicht zie: Ronald P. Formisano, ‘The concept of 
political culture’, Journal of interdisciplinary history 31 (2001) 393-426. 
44 Richard W. Wilson, ‘The many voices of political culture. Assessing different 
approaches’, World politics 52 (2000) 246. 
45 Hans Righart, Politieke cultuur. Een omgevingsverkenning (Amsterdam 1989) 16. 
46 Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘Hoe cultureel mag cultuurgeschiedenis zijn? Rond 
het ijkpunt 1650’ BMGN 117 (2002) 471. 
47 Frijhoff, ‘Rond het ijkpunt 1650’, 471. 
48 Lynn Hunt, Politics, culture and class in the French Revolution (Berkeley 1984); Keith 
Michael Baker, The French Revolution and the creation of modern political culture 
(Oxford enz. 1987-1994). 
49 Burke, The Fabrication; Kevin Sharpe, ‘Sacralization and demystification. The 
publicization of monarchy in Early Modern England’ in: Jeroen Deploige en Gita 
Deneckere ed., Mystifying the Monarch. Studies on discourse, power, and history 
(Amsterdam 2006) 99-115; Sharpe, Selling the Tudor monarchy; Sharpe, Image wars; 
Sharpe, Rebranding rule. 
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sfeer.50 In aansluiting op deze historiografische en theoretische 
vernieuwingen beschouw ik Oranjepreken die uit de boezem van de publieke 
kerk zijn voortgekomen als onderdeel van de politieke cultuur van de 

Republiek. Ten tijde van de Republiek werkten kerk en overheid samen om de 
bevolking te disciplineren en gehoorzaamheid aan kerkelijke en seculiere 

autoriteiten in te scherpen. De predikanten van de publieke kerk trachtten in 
hun preken aan te tonen dat het goed is om geregeerd te worden door een 
Oranje. Met uitzondering van de stadhouderloze tijdperken deden zij hun best 

om te laten zien dat het volk het beste af is met een stadhouder aan het roer. 
Oranjepreken bevorderden dus de acceptatie van de rol van de Oranjes als 
regeerders en versterkten de overtuiging dat zij over uitzonderlijke  

kwaliteiten beschikten. Maar wat waren eigenlijk de kwaliteiten waarover een 
stadhouder volgens predikanten diende te beschikken? Welke 
werkzaamheden diende hij volgens hen uit te voeren? Hoe wordt zijn 

leiderschapsstijl omschreven en welke veranderingen kunnen we in de loop 
van de tijd constateren? Welke concepten, metaforen en beelden gebruiken 
predikanten om de macht en autoriteit van stadhouders te beschrijven en te 

ondersteunen? Welke ‘grondbegrippen’ staan centraal en welke ‘politieke 
talen’ komen in preken voor? Deze en andere vragen zullen in deze dissertatie 
aan de orde komen. 

Bij de analyse van Oranjepreken is vruchtbaar gebruik gemaakt van 
de conceptuele geschiedenis. Conceptuele geschiedenis is in eerste instantie 
een Duits exportproduct, hoewel ook in de Angelsaksische geschiedschrijving 

vergelijkbare methodes zijn ontwikkeld. Conceptuele geschiedenis is vooral 
bekend geworden door het mega-project dat geresulteerd heeft in de 

Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-socialer Sprache 

in Deutschland, waarvan het eerste deel in 1972 verscheen. De onbetwistbare 
leider van deze grootschalige onderneming is ongetwijfeld de historicus en 

filosoof Reinhart Koselleck. Eén van de vooronderstellingen van de 
Geschichtliche Grundbegriffe is dat concepten enerzijds sociale en politieke 
processen beïnvloeden en sturen en anderzijds belangrijke sociale en 

politieke veranderingen registreren, bijvoorbeeld door de opkomst van 
neologismen. De focus ligt daarom bij zogenaamde Grundbegriffe, in de 
Engelstalige literatuur ook wel aangeduid met: ‘basic concepts’. Een basic 

concept heeft als eigenschap dat het een veelheid van betekenissen kent. Deze 
betekenissen zijn in potentie betwistbaar en kunnen daarom onderwerp van 
strijd zijn tussen verschillende sociale groepen. Met name in tijden van crisis 

                                                                    
50 Blanning, The culture of power. Voor een historiografisch overzicht zie bijvoorbeeld: 
Margaret R. Somers, ‘What’s political or cultural about political culture and the public 
sphere? Toward an historical sociology of concept formation’, Sociological theory 13 
(1995) 113-114. 
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is dat het geval. Voorbeelden van basic concepts zijn bijvoorbeeld: vrijheid, 
vaderland, revolutie, staat, monarchie en partij.51  

Door Angelsaksische historici als J.G.A. Pocock en Q. Skinner is een 

vergelijkbare methode ontwikkeld die op belangrijke onderdelen van de 
methode Koselleck afwijkt. Pocock en Skinner richten zich in de eerste plaats 

niet op begrippen als eenheden van historisch onderzoek, maar op (politieke) 
talen, ideeën en speech acts. Om de uitgangspunten van deze Angelsaksische 
school nader toe te lichten zal hieronder kort op de methodische reflecties van 

Skinner worden ingegaan. Skinner verzet zich tegen de ahistorische 
werkwijze van historici die de geschiedenis van het politieke denken schrijven 
zonder aandacht te schenken aan het bredere raamwerk waarbinnen 

historische figuren dachten en handelden. Uitspraken en ideeën van 
historische actoren moeten volgens Skinner altijd worden beschouwd tegen 
de achtergrond van andere uitspraken en ideeën. Skinner is van mening dat 

uitspraken alleen betekenis krijgen indien ze gezien worden als onderdeel van 
een netwerk van vooronderstellingen die werden aangehangen. ‘Texts are 
acts’, aldus Skinner, en daarom moeten zij gezien worden als bijdragen aan 

individuele discourses. De taak van historici is te achterhalen of de auteur de 
kernbegrippen die onderdeel uitmaken van een discours op een conventionele 
manier gebruikten of dat zij wellicht door hun gebruik van de begrippen deze 

discourses omver trachten te werpen en te bestrijden. Daarvoor is het van 
wezenlijk belang teksten te bestuderen vanuit de culturele contexten waarin 
zij vervaardigd zijn. Om helder te krijgen wat een auteur bedoelde is het 

noodzakelijk ‘to decode their intentions by situating their action within this 
larger structure of values and practices’.52 

In navolging van de Duitse historiografische traditie is in deze studie 
gepoogd de betekenissen van een aantal kernbegrippen die in preken een 
centrale rol vervullen, zoals vrijheid, vaderland en religie, nauwgezet te 

analyseren en eventuele veranderingen in de tijd weer te geven. In navolging 
van de Angelsaksische traditie beschouw ik representaties van Oranjevorsten 
in preken als een vorm van communicatief handelen waarbij niet alleen het 

gerepresenteerde wordt afgebeeld maar aan het gerepresenteerde ook 
betekenis wordt gegeven. De representatie biedt met andere woorden een 
perspectief op sociale, politieke en culturele fenomenen (waaronder macht, 

goed leiderschap, religie en kerk, mannelijkheid en vrouwelijkheid) waardoor 
zij bewust of onbewust bepaalde waarden overdraagt. Om deze waarden te 
kunnen achterhalen is het van belang de politieke en culturele context 
                                                                    
51 Melvin Richter en Michaela W. Richter, ‘Intruduction: Translation of Reinhart 
Koselleck’s “Krise,” in Geschichtliche Grundbegriffe’, Journal of the history of ideas 67 
(2006) 345-351. 
52 Quentin Skinner, Visions of politics I Regarding method (Cambridge enz. 2002) 
passim. 
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waarbinnen de representaties van Oranjes functioneerden in het oog te 
houden. 

Een andere belangrijke theoretische invalshoek waarvan dankbaar 

gebruik is gemaakt, is het genderconcept. Voor dit proefschrift zijn namelijk 
niet alleen de preken waarin mannelijke vorsten van het Oranjehuis figureren 

bestudeerd, maar ook de preken waarin hun vrouwen een hoofdrol spelen. 
Vrouwelijke regering was in de vroegmoderne tijd niet vanzelfsprekend. Door 
na te gaan hoe predikanten het gezag en de autoriteit van Oranjevorstinnen in 

een door het patriarchaat gedomineerde samenleving definieerden en 
beoordeelden, kan een bijdrage worden geleverd aan het onderzoek naar de 
relatie tussen autoriteit en vrouwelijkheid in de vroegmoderne tijd. Wie de 

vraag stelt naar de verschillen tussen representaties van stadhouders en hun 
vrouwen, stelt de vraag naar het genderperspectief in preken. Het 
genderconcept is onder andere ontwikkeld vanwege de eenzijdigheid van 

vrouwenstudies.53 Gender gaat over de manier waarop betekenis wordt 
gegeven aan (geslachtelijke) verschillen tussen mannen en vrouwen en de 
wijze waarop deze verschillen in praktijk worden gebracht.54 In dit 

proefschrift gaat het vooral over de wijzen waarop genderverschillen worden 
gerepresenteerd in preken. Deze representaties dragen de sporen van wat 
Raewyn Connell de ‘gender order of a society’ heeft genoemd. Met deze term 

duidt Connell de genderstructuren van een samenleving aan. Als in 
verschillende domeinen van het maatschappelijke leven, zoals in de politiek 
en de godsdienst, mannen boven vrouwen worden geplaatst is er bijvoorbeeld 

sprake van een patriarchale genderstructuur. De representaties van 
Oranjevorsten en vorstinnen zijn zeer duidelijk beïnvloed door een 

patriarchale genderstructuur. Tegelijkertijd geven deze preken vorm aan 
genderstructuren doordat zij zelf het denken over gender en dus ook 
handelingspatronen door hun representaties beïnvloeden. Preken zijn immers 

communicatiemiddelen en in deze preken worden genderverschillen 
gecommuniceerd.55 Hoewel in veel genderonderzoek nog altijd vrouwen en 
vrouwelijkheid centraal staan, zal er in deze studie ook gekeken worden naar 

mannen en mannelijkheid. Mannelijkheid is een relatief jong 
onderzoeksthema dat in Nederland nog maar weinig aandacht heeft 
gekregen.56 Door de representaties van Oranjestadhouders en hun vrouwen 

met elkaar te vergelijken kunnen we nagaan hoe betekenis werd gegeven aan 

                                                                    
53 Joan W. Scott, ‘Gender. A useful category of historical analysis’, The American 
historical review 91 (1986) 1054. 
54 Raewyn Connell, Gender. In world perspective (Cambridge en Malden 2009) 10-11. 
55 Vgl. Connell, Gender, 72-84. 
56 In 2012  is een themanummer van de BMGN verschenen dat volledig gewijd is aan 
het thema mannelijkheid: Low Countries Histories of Masculinity, BMGN 127 (2012). 
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genderverschillen en welke veranderingen in de loop van de tijd kunnen 
worden vastgesteld. 
 

Retorica 

Een predikant was aangesteld om het Woord van God te verkondigen. Het was 

zijn taak om de bijbel uit te leggen aan de hand van een door hem gekozen 
bijbeltekst. Ook in Oranjepreken wordt een bijbeltekst zorgvuldig 
geanalyseerd. Maar na de exegese van de bijbeltekst volgt volgens de regels 

van de retorica de applicatio, de toepassing. Tijdens de toepassing werd in 
deze preken vrijwel altijd ingegaan op de actualiteit. De predikant Velingius 
bijvoorbeeld, die in 1689 ter gelegenheid van de kroning van Willem III en 

Mary Stuart preekte over de bijbeltekst die gaat over Salomo’s zalving tot 
koning over Israël (1 Kon. 1:38-39), schrijft na zijn exegese van de bijbeltekst: 
‘Wy nemen van Salomo soo wel als van Israël in den text afscheid. Wy zullen 

echter Salomo en Israël tragten te doen herleven. Onse Erf-stadhouder en sijn 
Gemalinne, hare Majesteiten van Engeland, zullen ons vertoonen/ ’t geen 
Salomo was voor het ooge van Israël’.57 Op deze manier kon Velingius 

aandacht schenken aan de kroning van Willem en Mary en hun regering 
verdedigen. In Oranjepreken was het, zo zullen we zien, zeer gebruikelijk om 
parallellen tussen bijbelse koningen als David en Salomo en de Oranjes te 

trekken. Predikanten konden op die manier de lof op de Oranjestadhouders en 
hun vrouwen bezingen, hun deugden voor het voetlicht brengen en hun 
autoriteit ondersteunen. Preken, zo kunnen we stellen, zijn zorgvuldig 

gecomponeerde teksten waarin duidelijk de invloeden van de protestantse 
preektheorie en de klassieke retorica terug te vinden zijn. Bij handboeken 

over klassieke retorica en preektheorie konden predikanten te rade gaan hoe 
men op systematische wijze argumenten kon verzamelen en redevoeringen 
diende in te delen, welke gemeenplaatsen men kon gebruiken wanneer er 

gesproken moest worden over een huwelijk, een sterfgeval of een geboorte.58 

                                                                    
57 Wilhelmus Velingius, Nederlands dank- en vier-dags-taal. Wegens de verheffinge tot, 
en huldiginge in de koninglyke waardigheid over Engeland, Vrankryk en Yrland van Hare 
Majesteiten Willem III en Maria II  (3e druk; Rotterdam 1747; 1e druk 1689) 51. 
58 Jaconelle Schuffel bereidt een dissertatie voor met als onderwerp retorica en 
preektheorie. Ik dank haar voor het ter inzage geven van hoofdstukken uit haar 
proefschrift. Zie verder: Jaconelle Schuffel, ‘“Gering is ’t al, ’t geringste van uw’ lof.” De 
Haagse predikant-dichter Joannes Vollenhove over Maria Stuart’ in: Henk Duits en Ton 
van Strien ed., Een wandeling door het vak. Opstellen voor Marijke Spies (Münster 1999) 
99-108; Ford, ‘Preaching in the Reformed tradition’, 65-88; Françoise Deconinck-
Brossard, ‘The art of preaching’, in: Van Eijnatten ed., Preaching, sermon and cultural 
change, 95-130; Greg Kneidel, ‘Ars praedicandi. Theories and practice’, in: Peter 
McCullough, Hugh Adlington en Emma Rhatigan ed. The Oxford handbook of the early 
modern sermon (Oxford enz. 2011) 3-20. 
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Het belang van de klassieke retorica voor vroegmoderne 
gelegenheidsgedichten en andere literaire teksten is door verscheidene 
literatuurhistorici sinds geruime tijd onderkend.59 Zo vormt in navolging van 

de klassieke regels voor de lijkrede de laudatio of de laus een elementair 
bestanddeel van vroegmoderne funeraire poëzie. De handreikingen die de 

klassieken hadden gedaan ten aanzien van de lof op de overledene, hebben 
betrekking op onder andere de afkomst, maatschappelijke positie, deugden, 
karakter en de levensloop van de overledene. Joost van den Vondel 

bijvoorbeeld bewierookte in zijn lijkdicht de in 1633 overleden aartshertogin 
Isabelle Clara Eugenia, die sinds 1621 landvoogdes van de Zuidelijke 
Nederlanden was geweest. De laus heeft in dit gedicht de vorm van een 

narratio, waarin het leven van de vorstin aan de orde gesteld wordt en haar 
leven na de dood wordt beschreven. In de narratio worden twee deugden 
voor het voetlicht gebracht: vredelievendheid en godvruchtigheid. Isabella 

wordt als een vrome vredesvorstin voorgesteld die door de beoefening van 
haar deugden het eeuwige vredesrijk beërfde. Na haar dood is zij volgens 
Vondel in haar stralende deugdzaamheid ‘gelijck een nieuw gestarnt, den 

hemel toegevoeght’.60 
 Net als bij lijkdichten vormt de laus een vast onderdeel van de 

lijkpreek. Lijkpreken waren in vergelijking met landen als Duitsland en 

Engeland in de Noordelijke Nederlanden een relatieve zeldzaamheid. Zij 
werden feitelijk alleen gehouden naar aanleiding van het overlijden van een 
predikant of een lid van het Huis van Oranje. Voor het interpreteren van 

lijkpreken, een belangrijke bron voor de bestudering van representaties van 
Oranjevorsten, is het noodzakelijk acht te slaan op de invloed van de klassieke 

retorica op deze teksten. Daar hebben historici zich in het verleden soms 
onvoldoende rekenschap van gegeven. Zo kan de lof op de overledene niet 
zonder meer als een daad van Oranjeliefde worden beschouwd. Het gebruik 

van preken als bronnen om de orangistische gezindheid bij predikanten te 
peilen is daarom niet zonder gevaren. Te snel wordt op basis van de laus in 
lijkpreken en andere gelegenheidspreken geconcludeerd dat predikanten 

vurige aanhangers van Oranje waren.61 Daarmee gaat men voorbij aan het 
gegeven dat preken zorgvuldig gecomponeerde ‘literaire’ teksten waren en 

                                                                    
59 Bijvoorbeeld: S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele 
funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond 
van de theorie betreffende het genre (Assen 1969); M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 
‘Poëzie als gebruiksartikel: gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw’ in: Marijke 
Spies ed., Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening (1984) 75-92; Marijke 
Spies, ‘Rhetorica’s en poetica’s in de Renaissance en hun invloed op de Nederlandse 
literatuur’, Lampas 18 (1984) 143-161. 
60 Witstein, Funeraire poëzie, 317-329. Citaat op p. 327. 
61 G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw (Amsterdam 1999) 11. 
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dat in het geval van de lijkpreek de laus een retorisch voorschrift was dat de 
prediker niet ongestraft achterwege kon laten. 
 

Corpus en vormaspecten 

Voor deze dissertatie zijn circa 225 preken bestudeerd. Deze preken zijn in 

druk uitgegeven, vaak in pamfletvorm. Pamfletten waren snel en goedkoop 
drukwerk en konden daardoor inspelen op de actualiteit. Pamfletpreken 
werden dan ook meestal tijdens belangrijke gebeurtenissen gepubliceerd. Zo 

is de eerste in druk uitgegeven Oranjepreek die bewaard is gebleven de 
lijkpreek uit 1584, gehouden tijdens de begrafenis van Willem van Oranje. 
Maar niet alleen na het overlijden van Oranjes, ook bij geboortes, 

verjaardagen, inhuldigingen, belangrijke militaire veroveringen en tijdens 
crisismomenten, zoals in 1672 en 1747, werden er preken uitgegeven. De 
laatste preken die in het kader van deze dissertatie zijn bestudeerd, zijn de 

preken die in 1795 door revolutionaire predikanten gehouden werden om de 
vlucht van de laatste stadhouder Willem V en de komst van de Fransen te 
vieren. Deze preken vormen een afsluitende climax. Vanaf ongeveer 1600 tot 

1780 werd in gepubliceerde preken de stadhouder bejubeld en zijn autoriteit 
ondersteund. Maar vanaf 1780 wordt zelfs door vele predikanten van de 
publieke kerk steeds meer kritiek geleverd op de stadhouder Willem V. Toch 

gaan predikanten pas in 1795 echt voluit op het orgel. Dan is er geen 
stadhouder meer en hoeven zij voor hem niet meer te vrezen.  De 
uitgesproken negatieve beelden die predikanten in 1795 creëerden – het 

einde van het stadhouderschap wordt voorgesteld als het einde van de 
tirannie – zijn een regelrechte omkering van de wijze waarop de 

Oranjedynastie altijd werd gerepresenteerd. Was juist niet Willem van Oranje, 
de vader des vaderlands, degene geweest die een einde gemaakt had van de 
Spaanse tirannie? Zo hadden predikanten het altijd in hun preken verwoord 

en zo was eeuwenlang een Oranjestadhouder aan het hoofd van de Republiek 
in de ogen van predikanten een garantie geweest voor de vrijheid van de 
Nederlanders. Op die manier vormt dus het lot van het 

Oranjestadhouderschap en de Republiek de leidraad in deze studie en daarom 
eindigt het in 1795. 

Het is bekend dat gepubliceerde preken niet een letterlijke weerslag 

geven van wat er tijdens de kerkdienst gezegd is. Over het algemeen werden 
preken bestemd voor de drukpers uitgebreid en gecorrigeerd.62 De predikant 
Boskoop schrijft in zijn voorrede over zijn gepubliceerde lijkpreek: 

                                                                    
62 Joris van Eijnatten, ‘Reaching audiences. Sermons and oratory in Europe, 1660-1800’ 
in: Stewart J. Brown e.a. ed., Cambridge History of Christianity VII. Enlightenment, 
Reawakening and Revolution 1660-1815 (Cambridge enz. 2006) 130; James Thomas 
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Voor het overige, zal de Leezer, die my doe ter tyt gehoort 
heeft, wel zien, dat van my by de uitgave deser Leerreden 

veele dingen gevoegt zyn, en de pen vryheid gebruikt heeft 
om ’er in te lasschen, dat de tong, door de kortheid des tyts, 

moest uit en agterlaten uittespreeken.63 
 
Aan de andere kant schrijft iemand als Van Waenen het volgende over zijn 

preek: 
 

Elk, die een Toehoorder derzelve geweest is, zal onder het lezen 

ligtelyk gewaar worden, dat ze niet alleen zakelyk, maar ook voor het 
meest woordelyk te voorschyn komt, gelyk ze van my op den 18 
September is uitgesproken.64 

 
De meeste preken dragen echter vanwege het extensieve gebruik van 
annotaties in hoge mate het karakter van een schriftelijke publicatie. Dat geldt 

vooral voor de achttiende-eeuwse preken. De preken uit de zeventiende eeuw 
zijn vaak minder omvangrijk en bevatten minder vaak annotaties.  
 

Opzet van deze studie 

Deze studie is chronologisch van opzet en opgedeeld in vijf hoofdstukken. In 
het eerste hoofdstuk worden de preken over Willem van Oranje, Frederik 

Hendrik, Willem II en Amalia van Solms behandeld. Dat er zoveel Oranjes in 
één hoofdstuk voorkomen heeft er mee te maken dat het aanvankelijk nog niet 

echt gebruikelijk was om preken over Oranjes te publiceren. In hoofdstuk 
twee en drie staan Willem III en zijn vrouw Mary Stuart centraal. Hoofdstuk 
vier gaat over Willem IV en zijn vrouw Anna van Hannover en het laatste 

hoofdstuk behandelt de representaties van Willem V en Wilhelmina van 
Pruisen. 
 ❦ 

  

                                                                                                                                                            
Ford, ‘Preaching in the Reformed tradition’ in: Larissa Taylor ed., Preachers and people 
in the Reformations and Early Modern period (Boston en Leiden 2003) 77. 
63 Johannes Boskoop, Jacobs prachtige uitvaart, beschouwt, op den dagh der begravenis 
van den doorlugtigen prins van Oranje en Nassau, Willem Karel Hendrik Friso 
(Amsterdam 1752) Voorrede. 
64 Kornelis van Waenen, Kerkelyke redevoering ter dankbare erkentenis van Jehova's 
trouwe [...] aan Neêrlands kerk en burgerstaat, betoont in de [...] voortplanting van het 
doorluchtig geslagt van Orange [...] by gelegentheid van de [...] doop van [...] Willem 
Frederik (Maassluis en Leiden 1772) voorrede. 
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Hoofdstuk 1 

Oranjepreken 1584-1675 

❦ 
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Moord op Willem van Oranje, Rijksmuseum Amsterdam 
De eerste lijkpreek over een Oranje die naar de drukker werd gebracht was die 
van de predikant Arent Cornelisz. Na de moord op Willem van Oranje had hij in 

de Nieuwe Kerk in Delft de bedroefde aanwezigen toegesproken. 



 
31 

 

 
 
 

 
OOR EEN SPELING van het lot, of zoals predikanten het zagen: door de 

voorzienigheid Gods, was het leven van Willem van Oranje (1533-
1584) nauw verbonden geweest met een rebellerende staat en een 

protestantse kerk. Vanaf 1572 was Oranje de onbetwiste leider van de 

Nederlanders geweest die in opstand waren gekomen tegen hun landsheer 
Filips II (1527-1598). En overal waar de opstand zich in de Noordelijke 
Nederlanden vestigde, volgde spoedig de gereformeerde kerk. De calvinisten 

behoorden tot de felste bestrijders van Filips II. Zij waren de drijvende kracht 
achter de Nederlandse Opstand. Omdat Oranje het vertrouwen van de 
calvinisten wilde winnen, sloot hij zich rond 1573 bij hen aan. Op deze 

manier vereenzelvigde hij zich met de partij die de strijd tot het einde zou 
voortzetten.65 Toen Willem van Oranje in 1584 werd vermoord door 
Balthasar Gerards, was het niet verwonderlijk dat een gereformeerde 

predikant, Arent Cornelisz (1547-1605), tijdens de begrafenis van de prins in 
Delft, op 3 augustus 1584, een lijkrede uitsprak. Cornelisz was niet zomaar 
iemand. Deze Delfste predikant was een bekende figuur in de gereformeerde 

kerk. Hij had zowel in Heidelberg als in Genève theologie gestudeerd en was 
voorzitter geweest van de nationale synode van Middelburg.66 En nu had hij 
de zware taak om zijn toehoorders te troosten. ‘Ghepredict ende 

wtghegheven’, zo luidde daarom de ondertitel van zijn preek, ‘tot 
vermaninghe ende vertroostinghe der Ghemeente Christi in dese quade en 

bedroefde tijden’.67  
Eigenlijk had de lijkpreek van Cornelisz in het geheel geen 

bestaansrecht. Want juist de nationale synode van Middelburg, die gehouden 

was in 1581, had besloten de lijkpreek af te schaffen. Volgens de 
gereformeerde opvatting konden predikanten niets meer voor de doden doen 
en de lofzang op de overledene zoals gebruikelijk in dergelijke lijkredes, zag 

zij als overblijfselen van katholiek bijgeloof. Missen en gebeden voor de 
overledenen werden als paapse superstitiën van de hand gewezen. Ook 
schafte de gereformeerde kerk lijk- en rouwdiensten af, hoewel na de 

                                                                    
65 Olaf Mörke, Willem van Oranje (1533-1584). Vorst en ‘vader’ van de Republiek 
(Amsterdam en Antwerpen 2010) 171-184. 
66 H.J. Jaanus, Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. (1573-1605) (Amsterdam 
1950). 
67 Arent Cornelisz., Tvvee corte sermoenen. Het eene ouer den Doop des Soons vanden 
seer Doorluchtighen Prince van Orangien/ ende t’andere op de begraeffenisse desseluen 
Prince. Ghepredict ende wtghegheven tot vermaninghe ende vertroostinghe der 
Ghemeente Christi in dese quade en bedroefde tijden (Delft 1584). 
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begrafenis wel een stichtelijk woord gesproken kon worden door de 
predikant.68 Ook in Engeland kwamen bezwaren tegen de lijkpreek 
voornamelijk uit puriteinse en presbyteriaanse hoek, Engelse calvinisten dus 

die in veel opzichten overeenkomsten vertoonden met hun geestverwanten 
in de Republiek.69 Engelse geestelijken hadden bezwaren tegen de lijkpreek 

vanwege de vele katholieke connotaties. Bovendien ontaardden lijkpreken 
volgens hen al snel in ongepaste lof op de overledene. Maar uiteindelijk 
zouden de puriteinen het onderspit delven en in de zeventiende eeuw was 

het gebruik van de lijkpreek in Engeland zeer gangbaar, zelfs bij puriteinse 
predikers.70  

Aanvankelijk werden er in Nederland maar weinig lijkpreken 

gepubliceerd. Over Maurits (1567-1625) zijn geen lijkpreken bekend. Zijn 
opvolger en halfbroer Frederik Hendrik (1584-1647)  werd wel herdacht met 
een tweetal preken evenals zijn vrouw Amalia van Solms (1602-1675), maar 

hun zoon Willem II (1626-1650) en diens vrouw Mary Stuart (1631-1661) 
niet. Pas als Mary Stuart II (1662-1694), de vrouw van Willem III (1650-
1702), in 1694 overlijdt, lijken gereformeerde predikanten hun bezwaren 

tegen de lijkpreek definitief opgegeven te hebben. Meer dan twintig lijkredes 
zijn in de bibliotheken overgeleverd. Ook na de dood van Willem III, Willem 
IV (1711-1751) en zijn vrouw Anna van Hannover (1709-1759) verschenen 

vele lijkpreken. Vanaf eind zeventiende eeuw is dus een forse toename in het 
aantal gepubliceerde lijkpreken waar te nemen. Dat neemt niet weg dat 
sommige lijkredenaars zelfs nog in de achttiende eeuw zich geroepen voelen 

het gebruik te verdedigen. Naar aanleiding van het overlijden van Willem IV 
in 1751 schrijft de predikant Joachimus Mobachius in de voorrede van zijn 

lijkpreek: 
 
Ik weet zeer wel de bezondere vooroordelen tegen de 

zoogenaamde Lyk-redenen, maar hebbe die reets 
beantwoord in eene Voorrede over een Lykreden, gedaan 
over de dood van myner waarde Amptgenoten.71 

                                                                    
68 Jan Pieter van Dooren, ‘Leichenpredigten in den Niederlanden. Eine umstrittene 
Sache (1550-1751)’ in: Rudolf Lenz ed., Leichenpredigten als Quelle historischer 
Wissenschaften (Marburg 1979) 397-410; Herman Roodenburg, Onder censuur. De 
kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 
1990) 85. 
69 Over de verwantschap tussen Engelse en Nederlandse gereformeerden zie: W. van ’t 
Spijker e.a., Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (Zoetermeer 2001). 
70 Frederic B. Tromly, ‘“Accordinge to sound religion”. The Elizabethan controversy 
over the funeral sermon’, Journal of medieval and renaissance studies 13 (1983) 294-
297, 310-311. 
71 Joachimus Mobachius, Lyk-reden, over de zeer onverwagte en gantsch smertelyke 
dood van ... Willem Karel Hendrik Friso (Amsterdam 1751) Voorrede. 
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Het houden van een lijkpreek ter nagedachtenis aan een overleden persoon 
zou in de Republiek dan ook veel minder gangbaar zijn dan bijvoorbeeld in 

het vroegmoderne Duitsland.72 In de Republiek werden kerkelijke lijkredes in 
de regel slechts gepubliceerd wanneer ze uitgesproken waren over 

predikanten of leden van het Huis van Oranje.73 
Hoewel Cornelisz voorzitter was geweest van de synode die 

lijkpredikaties had afgeschaft, zag de predikant er geen bezwaar in om bij de 

begrafenis van Willem van Oranje een stichtelijk woord te spreken. De preek 
van Cornelisz is dan ook geheel in de geest van de synode van Middelburg 
opgesteld. De prins wordt in de lijkrede niet bij name genoemd en de 

predikant beperkt zich hoofdzakelijk tot het uitleggen van de door hem 
gekozen bijbeltekst. De lof op de overledene, zoals voorheen in lijkpredikaties 
gebruikelijk, wordt door Cornelisz achterwege gelaten. De tekst die Cornelisz 

gekozen heeft is uit Openbaringen 14: 13: ‘Salich zijn de dooden die inden 
Heere steruen’. De dood, aldus de predikant is een verschrikkelijk monster en 
mensen hebben veel verdriet wanneer geliefden heengaan. In het bijzonder 

geldt dit voor de geliefden die ‘door verraedt/ ofte openbaer ghewelt ende 
Tyrannie vermoort/ ofte van lidt tot lidt ontledet werden’. Maar, zo stelt de 
predikant, ‘Daer leyt al niet aen’. ‘Indien zy inden Heere steruen … soo zijn zy 

gheluckich ende salich’.74 Naast deze troost ontbreekt ook de vermaning niet. 
Naar het oordeel van Cornelisz zijn het de zonden van het Nederlandse volk 
die God vertoornd hebben. ‘Hieromme seyndt ons Godt dese bloedighe 

lanckduerighe Oorloghen toe’ en ‘hieromme heeft hy ons ontnomen dien 
Prince/ van wiens lof beter is te swijghen dan weynich te spreken’.75 Over de 

prins heeft Cornelisz dan ook weinig te melden. Hij stelt enkel vast dat Oranje 
‘een treffelick instrument Godts’ geweest was ‘door twelcke de Heere in 
desen Landen vele goets ghewrocht/ ende int wechnemen desseluen zijne 

gramschap teghen ons bewesen heeft’. Niet de roemrijke daden van de 
overleden prins worden gerecapituleerd, maar het oog wordt opgetrokken 

                                                                    
72 Van Dooren, ‘Leichenpredigten’, 401, noemt een maximum van 500 gedrukte 
lijkpreken die bewaard zijn gebleven over de periode 1618-1751. De bibliografie van 
Jelle Johannes Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting 
op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800 (Nieuwkoop 1997) 453-
701, bevat, inclusies vertaald drukwerk, 1753 preken over de periode 1750-1800. Vgl. 
dit aantal met Rudolf Lenz, De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als 
multidisziplinäre Quelle unter besonderer Berücksichtigung der Bildungsgeschichte und 
der Literaturgeschichte (Sigmaringen 1990) 21, die uitgaat van 250.000 overgeleverde 
Duitstalige lijkpreken. 
73 Van Dooren, ‘Leichenpredigten’, 397-410; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 
191.  
74 Cornelisz., Tvvee corte sermoenen, 16. 
75 Ibidem, 21. 
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naar boven en de toehoorders wordt verzocht het leven en sterven van de 
prins te zien in het licht van Gods voorzienigheid en regering, zodat zij 
voortaan hun gruwelijke zonden nalaten en zich ‘bekeeren tot den ghenen die 

ons gheslaghen heeft’.76 Het ongemak dat gereformeerden kenden met 
betrekking tot de lijkpreek wordt in de preek van Cornelisz dus 

gecompenseerd door de lof op de overledene achterwege te laten. Wel wordt 
er stilgestaan bij de dood: dat de dood in de wereld is gekomen door de 
zonde, dat de dood een afgrijselijk iets is, maar dat oprechte christenen zalig 

zullen sterven. 
 Eerder al, op 12 juni 1584, had Cornelisz een preek gehouden tijdens 
andere een belangrijke gebeurtenis, namelijk de doop van Frederik Hendrik, 

de zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny (1555-1620). Ook in 
deze dooppreek is nagenoeg geen informatie te vinden over de ouders of 
andere leden van het Huis van Oranje. In de dooppreek wijdt Cornelisz 

voornamelijk uit over de betekenis van het sacrament van de doop en over de 
plicht van de ouders het kind in de christelijke leer groot te brengen. Een 
kleine toespeling op het voorname publiek dat om de preekstoel vergaderd 

is, maakt hij aan het slot van zijn preek. Hij stelt dat ook ‘Keyseren/ 
Coninghen/ Vorsten end Heeren/ ofte anderen van hoogen State’ 
aangewezen zijn op het geloof in Christus. ‘Haer en is geen andere wech 

totten eewigen leuen ghebaent/ als den alderminste onder den volcke’, aldus 
de predikant.77  
 

Frederik Hendrik: de stadhouder en de regenten 

Toen Willem van Oranje in 1584 werd vermoord, volgde zijn zoon Maurits 

hem als stadhouder van Holland en Zeeland op. In politiek opzicht heeft 
Maurits nooit veel voor de Republiek betekend. De landsadvocaat Van 
Oldenbarnevelt was hem wat betreft staatsmanschap ruimschoots de baas. 

Wel was Maurits een uitstekende veldheer die belangrijke militaire 
hervormingen heeft doorgevoerd. Verder heeft de prins een hoofdrol 
gespeeld in de bestandstwisten, toen de theologische twisten tussen 

remonstranten en contraremonstranten de Republiek op de rand van een 
burgeroorlog had gebracht. Oldenbarnevelt werd als gevolg van deze 
politieke en religieuze strijd gearresteerd. Tijdens de synode van Dordrecht 

(1618-1619) werd de remonstrantse leer veroordeeld en de theologie van de 
publieke kerk vastgesteld.78 Toen Maurits  in 1625 stierf, werden er geen 
lijkpreken gepubliceerd. Wel verscheen er een verslag van het sterfbed van 
                                                                    
76 Ibidem, 21-22. 
77 Ibidem, 10. 
78 A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt (3e druk; Franeker 1998); A. Th. van Deursen Maurits van Nassau. De 
winnaar die faalde (4e druk; Amsterdam 2002). 
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Maurits door de predikant Johannes Bogerman, die ook voorzitter was 
geweest van de synode van Dordrecht. In de opdracht die voorafgaat aan de 
beschrijving noemt Bogerman Maurits een ‘exemplaer van Heroicque 

Militaire dapperheyt ende Politique kloeckheyt’. In zijn doodstrijd was de 
prins door Gods hulp een ‘exemplair van Christelijcke boetveerdicheyt’ zodat 

hij de geestelijke strijd op het einde net zo verstandig en dapper kon aangaan 
‘als hy oyt dede in de uyterlijcke Oorloghen.’79 Hoewel de 
stervensbeschrijving van Bogerman geen preek is, wordt wel duidelijk hoe hij 

Maurits zag: als een dappere en wijze veldheer. Ook Maurits zag zichzelf in de 
eerste plaats als een militair. Op het bekende portret door Van Mierevelt 
wordt hij afgebeeld als een vorstelijke veldheer, getooid in zijn vergulden 

harnas. Dat harnas had 3.000 gulden gekost en was hem als geschenk na de 
slag bij Nieuwpoort (1600) door de Staten-Generaal aangeboden. Het 
herinnert aan de militaire successen van de prins.80 

In het jaar 1626 werd er weer een Oranjepreek gepubliceerd. De 
aanleiding van deze preek was de doop van Willem II dat jaar. Frederik 
Hendrik (1584-1647) was op late leeftijd getrouwd, nadat zijn halfbroer 

Maurits hem op zijn sterfbed gedwongen had een vrouw te trouwen, zodat de 
Oranjedynastie niet door uitsterven bedreigd zou worden. Maurits zelf was 
zijn leven lang vrijgezel geweest en liet geen wettige kinderen na. Hij was 

bang dat zijn halfbroer, die nog geen enkele aanstalten had gemaakt te 
huwen, net als hij zonder wettige erfgenamen na te laten het eeuwige met het 
tijdelijke zou verwisselen. Dat zou niet gebeuren. Op 14 april 1625 trad de 

41-jarige Frederik Hendrik in het huwelijk met de bijna twintig jaar jongere 
Amalia van Solms. Ruim een jaar na het huwelijk van Frederik Hendrik en 

Amalia, werd hun zoon Willem II geboren. Tijdens de doopdienst die volgde 
was Beyerus de dienstdoende predikant. Hij was één van de drie geestelijken 
geweest die Oldenbarnevelt in zijn laatste uren bijstond. De preek die 

Beyerus tijdens de doopdienst hield werd vervolgens op verzoek van enkele 
leden van de Staten-Generaal gepubliceerd.81 De predikant droeg zijn preek 
op aan de prins en prinses van Oranje, de koning en koningin van Bohemen 

(Frederik V en Elizabeth Stuart) en aan de Staten-Generaal en de Staten van 

                                                                    
79 Johannes Bogerman, 
Het Christelĳck overlĳden van den doorluchtichsten ende Hooghghebooren prince, 
Mauritius (Den Haag 1625) opdracht. 
80 Kees Zandvliet, ‘Het hof van een dienaar met vorstelijke allure’ in: idem ed., Maurits, 
prins van Oranje (Zwolle 2000) 56-57. 
81 Hugo Beyerus, Predicatie over de drie laetste versen van den CXXVII. Psalm, gedaen op 
den eersten Julij anno M. DC. XXVI. ... te 's Gravenhage, als den doop van den eerst-
gebooren soon des doorluchtighen prince van Orangien ghecelebreert wierdt (Den Haag 
1735; 1e druk 1626) opdracht. 
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Holland. Deze opdracht, en ook de volgorde van de verschillende personen en 
instellingen, geeft goed weer wie er volgens de Oranjes toe deden. 

Sinds de Nederlandse Opstand vormden de lokale elites, met name die 

van de grotere steden, het centrum van de politieke besluitvorming. 
Trapsgewijs klom het besluitvormingsproces van het lokale naar het hoogste 

niveau – dat van de Unie – via de provinciale staten waarvan de 
afgevaardigden van de zeven provincies vervolgens bijeenkwamen in de 
Staten-Generaal. Binnen dit systeem vervulde het gewest Holland een 

dominante positie, dat met zijn overwicht ervoor zorgde dat de Unie niet 
uiteen viel.82 Het opperste gezag berustte in de Republiek bij de afzonderlijke 
provinciale staten. Zij waren de soevereine ‘heren’, hoewel een deel van de 

soevereiniteit vrijwillig werd afgestaan aan de Staten-Generaal.83 Het 
stadhouderschap was in dit republikeinse bestel een enigszins eigenaardig 
ambt. Eigenaardig, omdat het in een republikeins bestel overbodig leek. 

Gedurende het Habsburgse bewind was de stadhouder nog 
vertegenwoordiger van de landsheer geweest en in diens naam oefende hij de 
landsheerlijke rechten uit. Onder de Republiek verkreeg de stadhouder, die 

werd benoemd door de afzonderlijke provincies, een aantal van deze rechten, 
waaronder de verkiezing van burgemeesters en schepenen uit dubbeltallen en 
het verlenen van gratie. Het stadhouderschap was een bestuurlijk ambt, met 

verantwoordelijkheden op bestuurlijk en juridisch terrein. Maar de ambtelijke 
bevoegdheden van de stadhouder werden behoorlijk vaag ingevuld. De 
commissie die Frederik Hendrik bij de aanvaarding van het ambt van 

stadhouder in de provincies Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel 
meekreeg luidde:  

 
Gevende den hoochgemelten Heere Prince Fredrick 
Hendrick volkomen macht ende authoriteyt en speciael 

bevel den voorsz. Staet als Gouverneur, Capiteyn Generael 
en Admirael voortaen te houden, te exerceren en te 
bedienen, …. en voorts in ’t generael en particulier alles te 

doen, dat een goeden en getrouwen Gouverneur, Capiteyn 

                                                                    
82 Olaf Mörke, ‘De politieke cultuur van Duitsland en de Republiek: dezelfde wortels, 
een andere uitkomst’ in: Karel Davids en Jan Lucassen ed., Een wonder weerspiegeld. De 
Nederlandse Republiek in Europees perspectief (Amsterdam 2005) 139-140. 
83 F. Postma, ‘Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische 
import of product van eigen bodem?’, Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 120 (2005) 362-378, met name 374-378; G. de 
Bruin, ‘De soevereiniteit in de republiek: een machtsprobleem’, BMGN 94 (1979) 27-
40. Overigens stond volgens De Bruin de volledige soevereiniteit der Provinciale Staten 
vóór 1650 nog wel onder druk. Daarna vormde deze slechts incidenteel een twistpunt. 
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Generael en Admirael van de voorsz. Landen vermach en 
behoort te doen.84 
 

Frederik Hendrik zou als stadhouder aangesteld worden door de provincies 
Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelre, Groningen en Drenthe. Friesland 

had zich sinds de zestiende eeuw verbonden aan het geslacht Nassau-Dietz 
en koos telkens een stadhouder uit deze familie.85 Sinds Frederik Hendrik 
waren de Oranjestadhouders tevens kapitein-generaal en admiraal-generaal 

van de Unie, wat inhield dat zij opperbevelhebber van leger en vloot waren. 
Ook waren zij in elke provincie belast met de verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de gereformeerde kerk.86  

Gezien dit gedecentraliseerde, republikeinse bestel diende de 
stadhouder altijd samen te werken met lokale en provinciale elites om macht 
uit te kunnen oefenen. Toch wisten onder druk van oorlogsvoering de 

stadhouders Frederik Hendrik en Willem III met een beroep op de 
besluitvaardigheid het geheime commissiewezen van de grond te krijgen en 
naar hun hand te zetten om op die manier hun macht te vergroten.87 Maar de 

stadhouder was in de Republiek slechts een van de vele spelers die het 
politieke krachtenveld konden beïnvloeden. Frederik Hendrik lukte het niet 
om de Staten van Holland volledig onder controle te krijgen en Willem III zou 

ondervinden dat hij niet tegen de wil van Amsterdam in zijn buitenlandse 
politiek door kon drukken.88 De Hollandse regenten hadden immers een 
belangrijke troef in handen: de kosten van het leger werd voor een 

aanzienlijk deel door hen betaald. Dat gaf hun de mogelijkheid tegenover de 
andere gewesten en tegenover de stadhouders een eigen koers te varen, met 

name op het gebied van de buitenlandse politiek. De Hollandse bijdrage voor 
de financiering van het leger was essentieel en zodoende konden de 
Hollanders in veel gevallen aan hun particularistische prerogatieven 

                                                                    
84 Geciteerd naar: R.J. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val 
der Republiek H. Th. Colenbrander ed. (Fotomechanische herdruk van de tweede 
bijgewerkte druk van 1922; Den Haag 1980) 221. 
85 Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen, 212-213. 
86 Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen, 55-56, 218-224; A. Th. van Deursen, 
‘Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780’ in: Algemene 
geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem 1980) 355-356; Jonathan I. Israel, De 
Republiek 1477-1806 (Paperback-editie, 5e druk; Franeker 2001) 239-335. 
87 G. de Bruin, ‘Het politieke bestel van de Republiek: een anomalie in het 
vroegmoderne Europa?’, BMGN 114 (1999) 33. 
88 Simon Groenveld, ‘Frederick Henry and his entourage: a brief political biography’ in: 
Peter van der Ploeg en Carola Vermeeren ed., Princely patrons. The collections of 
Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms in The Hague (Zwolle 1997) 27; Wout 
Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum 2001) 167-
172. 
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vasthouden en de macht van de stadhouders beknotten.89 De verhoudingen 
tussen de regenten en de stadhouder raakten in dit bestel soms ernstig 
verstoord, zoals tijdens de befaamde crises rond 1619, 1650, 1672, 1702 en 

1747. Maar meestal werd er gepoogd de vrede te bewaren. Het politieke 
systeem in de Republiek was aangewezen op consensus en compromissen en 

dit beseften zowel de Oranjes als de stedelijke regenten.90 Zo waren ook 
Nederlandse rechtsgeleerden, in ieder geval tot 1650, van mening dat de 
Republiek een gemengde constitutie had met een monarchaal, een 

aristocratisch en een democratisch element. In deze respublica mixta 
vertegenwoordigden de Statenvergaderingen en de stedelijke raden 
respectievelijk het aristocratische en democratische principe en de 

stadhouder het monarchale element.91  
De opdracht van de dooppreek laat dus zien wie er vanuit 

Oranjeperspectief in de Republiek ten tijde van Frederik Hendrik belangrijk 

genoeg waren om genoemd te worden. Allereerst worden natuurlijk de prins 
en prinses van Oranje vermeld. Daarna volgen de verdreven koning en 
koningin van Bohemen, Frederik V en Elizabeth Stuart, wier hof te Den Haag 

door de Staten-Generaal en de Staten van Holland financieel ondersteund 
werd. Dat de ‘Winterkoningin’ ook als doopgetuige zou optreden geeft 
enerzijds de integratie van het Oranjehof en het hof van de ballingen aan en 

anderzijds het belang dat de Oranjes hechtten aan een internationaal adellijk 
netwerk van calvinistische signatuur.92 Vervolgens komen de Staten-Generaal 
aan bod en daarna de Staten van Holland, die als peet van de dopeling 

fungeerden.93 Dat de Edel Hoog- en Grootmogenden in de opdracht genoemd 
worden en ook als peet optraden, is een teken dat de politieke elites en de 

stadhouder in 1626 niet antagonistisch tegenover elkaar stonden. Bij het 
doopritueel van de Oranjeprins zijn ook de regenten aanwezig en volgens de 
predikant hebben zelfs enkelen hem verzocht de preek te laten drukken.  

 

Adellijke opvoeding 

In de preek zelf gaat Beyerus eerst in op de dynastieke lijn waarin Frederik 

Hendrik en het pasgeboren kindje staan. Frederik Hendrik, zo schrijft de 
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predikant, stamt af ‘van dien wyt beroemde Prince Wilhelmo … die om zyn 
uytstekende deugden, om zyn getrouwigheyt voor ’t Vaderland, ende ware 
Christelyke Religie vermoord is van den Spaanschen Tyran’. Hij is tevens een 

‘wettig Erfgenaam van dien grooten Prince Mauritio, dien dapperen 
Krygshelt, dien Meester der oorlogen … dien getrouwen beschermer van ’t 

Vaderland, ende van de voorseyde Religie’.94 Die roemrijke Oranjedynastie 
wordt nu door de geboorte van een wettige, mannelijke erfgenaam 
gecontinueerd. Dat is volgens de predikant allereerst aan Frederik Hendrik te 

danken: ‘Gy hebt hem wel voortgeteelt uyt u eygen Vleys ende Bloed’.95 Dat 
het thema vruchtbaarheid in deze preek een belangrijke plaats inneemt blijkt 
ook uit de bijbelteksten die Beyerus uitkoos voor zijn preek, namelijk psalm 

127: ‘Siet kinderen zyn een erffenisse des Heeren’ en psalm 128: ‘U wyf sal 
wesen als eenen vrugtbaren Wynstok’. Maar in deze preek treffen we een 
eenzijdige zienswijze op voortplanting en erfelijkheid aan. Het is Frederik 

Hendrik die Willem II heeft ‘voortgeteelt’ en als het gaat om voortplanting in 
het algemeen, moet Beyerus vaststellen dat zelfs ‘sterke kloeke luyden alder-
bequaamst om Kinderen te telen’ soms kinderloos blijven, ‘hoe zeer zy haar 

beste daar toe doen’.96  
Volgens Beyerus dient Willem II een goede opvoeding te krijgen 

omdat het prinsje van hoge komaf is en omdat hij in de toekomst en 

belangrijke rol zal kunnen spelen in de Republiek. Frederik Hendrik dient 
hem daarom ‘in alle Christelyken ende Manhaftige deugden die een Prince 
betamen’ te onderwijzen.97 Ook moet de prins zijn zoon in de gereformeerde 

godsdienst grootbrengen. De stadhouder is immers een ‘Beschermer des 
Vaderlands’ en een ‘Protecteur van de ware Religie’ en daarom moet hij zijn 

zoon ‘den Heere op offeren, ten besten van ’t Vaderland en van de kerke’.98  
Na zich lange tijd tot Frederik Hendrik te hebben gewend, richt 

Beyerus kort het woord tot Amalia. Volgens de predikant heeft de prinses 

veel weg van koningin Esther uit de bijbel.99 Net als Esther is Amalia in de 
‘vreese Gods wel opgetogen’. Net als Esther is zij weggevoerd uit haar 
vaderland. En zoals Esther de gunst vond van Koning Ahasveros en daarna 

zijn vrouw werd, was Frederik Hendrik zo gesteld op Amalia dat hij haar ten 
huwelijk vroeg. Amalia is dus in veel dingen Esther gelijk, maar in één opzicht 
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98 Ibidem, 25-26. 
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stijgt zij boven haar uit. Van Esther, zo stelt Beyerus, leest men niet dat zij een 
zoon gekregen heeft, terwijl Amalia’s zoon in de kerk gedragen is om gedoopt 
te worden. Zij is daarom ‘nog gelukkiger’ dan Esther en alle graafschappen, 

baronieën, steden en heerlijkheden vallen in het niet bij het bezit van deze 
zoon.100 In de vroegmoderne tijd werd het voortbrengen van mannelijke 

erfgenamen als de belangrijkste taak van vorstinnen gezien.101 Amalia was 
hierin geslaagd en vandaar dat Beyerus haar prijst en haar boven koningin 
Esther stelt. Net als Frederik Hendrik krijgt Amalia van de predikant een rol 

in de opvoeding toebedeeld. Zij heeft volgens hem de plicht haar zoon 
godsdienstig op te voeden want dat is namelijk ‘soo wel den schuldigen pligt 
des moeders als des Vaders’.102  

Tot slot volgt in de preek een lange toespraak vanaf de kansel aan de 
Staten-Generaal. ‘Vaders des Vaderlands, wat een vreugt is dit voor ons uwe 
Kinderen ende goedwillige Onderdanen, dat wy uwe Ed. Hoog. Mog. Achtb. 

soo merkelyk in ’t getal inde Kerke zien verschynen, om mede getuygen te 
wesen over den Doop van desen nieuw gebooren prins’. Daarmee bewijzen 
de heren regenten volgens Beyerus ‘hoe lief dat gy hebt syn Doorlugtige 

Ouders, myn Heer den Prins, ende mevrouw de Princesse van Orangien’.103 
Ook de Staten-Generaal hebben volgens de predikant een taak in Willems 
opvoeding en wel om twee redenen. Allereerst heeft God het vaderland van 

‘groten overlast ende tyrannye’ verlost en de ‘dikken nevel der dwalingen, 
superstitiën ende afgoderien’ doen verdwijnen en in plaats daarvan ‘het 
heldere klare ligt syns Heyligen Evangeliums … op onsen Kandelaar gestelt’. 

Dit overwegende moeten de regenten ‘als heete koolen vierig’ zijn om te 
‘helpen arbeyden dat dog desen jongen Prins wel opgetogen werde’ en een 

goed beschermer van de vrijheid zal zijn en een beschermer van ‘alle groote 
weldaden die de Heer ons bewesen heeft’.104 Daarnaast hebben zij een 
verplichting tegenover het ‘Loffelyke huys van Nassouwen’. De grootvader 

van het kleine prinsje, ‘Den Doorlugtigen Prins Wilhelmus’, ‘roept ’t by 
manier van spreeken, met luyder stemmen u toe uyt den hogen Hemel.’ ‘Syn 
bloet dat hy zoo deerlyk in den dienst van ons Vaderland vergooten heeft, 

manen uwe Ed. dat gy hem zyn schuld, door ’t wel opvoeden van zyn Neef 
[kleinzoon], zoude betalen.’ Niet alleen tegenover God en Willem van Oranje, 
ook tegenover Maurits en Frederik Hendrik hebben de Staten-Generaal 
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volgens de predikant de plicht zorg te dragen voor de opvoeding van Willem 
II.105 

De kleine Willem, die in de grote kerk van Den Haag gebracht werd 

om in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest door Beyerus 
gedoopt te worden, zal wel weinig verstaan hebben van wat de predikant 

hem op 1 juli 1626 vanaf de kansel toewenste: ‘Ende gy Kindeken word kloek 
na het Lighaam, neemt toe na den Geest. Word een Heylig, Godsalig Man. 
Word een wys, regtvaardig, manhaftig, victorieus, weldadig ende getrouw 

Prins voor ’t Vaderland ende syn kerke’. Wordt, zo vervolgt de predikant, ‘dat 
David was in de Oorlogen; dat Salomon was in de Regeering.’106 
 

De stedendwinger 

Het is niet verwonderlijk dat de Oranjes zich als succesvolle militairen 
presenteerden. De Oranjes trachtten gebruik te maken van hun militaire 

successen en charisma om de gunst van het volk en de regenten te winnen in 
een soms vijandig republikeins politiek klimaat.107 Het commando over het 
leger verschafte hun een belangrijke machtsbron, vooral in combinatie met 

het stadhouderschap.108 Daarom beelden zij zichzelf op prenten en 
schilderijen maar al te graag af als kloeke helden en vergeleken zich met 
veldheren uit de klassieke oudheid of uit de bijbel.109 Ook liet Frederik 

Hendrik zich vaak met zijn gezin portretteren om duidelijk te maken dat het 
Huis van Oranje verantwoordelijk was voor de welvaart en voorspoed in de 
Republiek. In het bijzonder werden de militaire successen van Frederik 

Hendrik benadrukt. Hij werd in familieportretten steevast als militair 
afgebeeld.110  

Tijdens het stadhouderschap van Frederik Hendrik was de Republiek 
voortdurend in oorlog met Spanje. Aanvankelijk zag het er na de dood van 
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Maurits in 1625 niet goed uit voor de Republiek en waren de Spanjaarden in 
het offensief. Maar na verloop van tijd verschoven de militaire 
krachtsverhoudingen ten gunste van de Republiek. In die tijd vestigde 

Frederik Hendrik zijn roem als vermaard veldheer en stedendwinger.111 Er 
verschenen ook enkele preken waarin zijn veroveringen, zoals Den Bosch in 

1629 en Breda in 1637 worden gememoreerd. Deze preken geven overigens 
niet veel informatie over de heldendaden van Frederik Hendrik. Het enige 
wat de predikant Veltius bijvoorbeeld over de prins te melden heeft is dat 

God ‘de machtighe end stercke Stadt van ’s Hertogenbosch’ in de handen van 
‘sijne Vorstelicke doorluchtigheyt/ de Heer Prince van Orangien’ gegeven 
heeft en dat men daarom God moet danken.112 Ook Rivets preek, gehouden in 

de legertent van Frederik Hendrik na de verovering van Breda in 1637, staat 
vooral in het teken de godsdienstigheid van zijn toehoorders aan te 
wakkeren. De overwinning is hun van God gegeven niet om bij aardse zaken 

stil te blijven staan, aldus Rivet, ‘mais pour monter plus haut, des temporelles 
aux spiritueles; des terrestres aux coelestes.’113  

De vier preken die de predikant Eilshemius in 1633 publiceerde naar 

aanleiding van de militaire overwinningen van Frederik Hendrik in de jaren 
dertig, hebben eveneens als voornaamste doel God te danken. Daarnaast 
roemt de predikant de dapperheid van de prins. De stadhouder, zo schrijft hij, 

‘stelt zijn Princelijcken Borst voor de mont der donderende Cartouwen: Op 
dat hy de Voet van dese Policye mach sien bevestight: de Muyren van het 
Nederlandtsche Ierusalem, Gods Kercke/ mach sien teghens der Vyanden 

macht/ vergrootet/ versterckt/ ende verseeckert.’114 Het hoofdoel van de 
door Eilshemius gepubliceerde preken is echter niet de dapperheid van de 

prins te bezingen, maar om de lezers op te roepen tot dankbaarheid aan God. 
Want, zo schrijft de predikant bijvoorbeeld naar aanleiding van de inname 
van Maastricht (1632), het is God geweest die ‘soo een schoone/ soo een 

heerlijcke/ soo een stercke Stadt/ met machtighe Wallen/ met dicke 
Muyren/ met couragieuse Soldaten wel versien/ in soo een corten tijdt/ 
door’t cloeck ende moedigh beleydt/ van Sijn Excellentie de Prince van 
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Orangien Frederick Hendrick’ in handen heeft gegeven.115 In lijn met de 
oudtestamentische geschiedschrijving worden de overwinningen 
toegeschreven aan de God van Israël. ‘De Heere, Heere’, aldus Eilshemius, 

‘heeft groot, groot, by den Hoogh-Mogh. Heeren/ de Staten Generael ghedaen: 
De Heere heeft groot by den Doorluchtighen Prince van Orangien Frederick 

Hendrick ghedaen’.116 De oorlogen die Frederik Hendrik voert, hebben 
volgens Eilshemius twee doelen: de bevestiging van de Republiek als 
politieke eenheid en de bescherming van de gereformeerde kerk in deze 

landen. Verder hoopt de predikant dat door de overwinningen ook de 
katholieken gaan inzien dat God aan de zijde van de prins en de 
gereformeerden strijdt. ‘Dit behoort nu alle Papisten/ in Brabandt, 

Vlaenderen, ende elders’, aldus Eilshemius, ‘een Spoore te zijn tot 
bekeeringhe/ om het vervloeckte Babylon te verlaten … Om sich tot het 
Nederlandtsche Zion te vervoeghen’.117 

 

De dood van Frederik Hendrik (1647) 

In 1647 sterft Frederik Hendrik. Naar aanleiding van zijn overlijden zijn er 

twee lijkpreken gepubliceerd. De ene is van de hand van Spranckhuysen en is 
uitgesproken tijdens de begrafenis van de prins te Delft. De ander is 
vervaardigd door de predikant Lootius en is gehouden in Den Haag. De 

lijkpreek van Lootius is uitgesproken op een vast- en bededag. In de 
gereformeerde traditie was het gebruikelijk speciale bid- en vastendagen uit 
te roepen in tijden van oorlog, pest, mislukte oogsten en soortgelijke rampen. 

Tijdens deze door de overheid uitgeroepen biddagen diende men zich voor 
God te verootmoedigen door te bidden en te vasten om op die manier Gods 

ontferming over land en volk af te smeken.118 Een vast- en bededag is dus niet 
bepaald een feestelijke aangelegenheid en dat is waarschijnlijk de reden dat 
Lootius meer aandacht heeft voor de zonden van het volk dan voor de 

deugden van de prins. Want het was volgens de predikant niet ‘het 
vervloeckte Pistool van Balthasar Gerards’ dat Willem van Oranje velde en 
het waren ook niet de ‘verteerde nieren’ van Maurits die hem fataal werden, 

maar het waren ‘onse, jae onse Verradersche sonden’ waardoor deze 
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politieke kopstukken werden weggerukt uit dit aardse tranendal.119 
Hetzelfde geldt voor Frederik Hendrik. Het zwaard van zijn vijanden kon zijn 
leven nimmer, zelfs niet te midden van het strijdgewoel waar ‘de Helden 

rondom vielen’, ook maar een ‘hayr schaden’, aldus Lootius. Want daar was 
altijd ‘een Goddelijcke wolcke, ende vry-geleyde’ die hem omringde. Maar de 

lelijke zonden van het volk hebben de prins te grazen genomen, zo stelt hij.120 
Elke zondaar is daarom niet alleen een ‘Verrader vanden gemeenen staet’, 
maar ook een ‘schand-vlecke der Natien’, ‘een valsch-hertigen Mutijn, en 

Rebel’ en ‘een Moordenaer van sijn Magistraet, Prince, ende de geluckige 
werck-tuygen van ’t Gemeene beste’.121 De predikant roept daarom op boete 
te doen en de zonde te mijden. Hoewel de deugden van de overleden prins 

wat naar de achtergrond worden gedrongen, wil Lootius de stadhouder toch 
niet geheel ongenoemd laten. Van hem wordt immers verwacht een ‘verhael 
te maecken van de uytnemende deughden van dien voortreffelijcken Prince’. 

Veel heeft de predikant overigens niet over Frederik Hendrik te melden. 
Maar ‘Een dingh moet, en durf ick seggen’, aldus Lootius. ‘Hy was der Helden 
compendium’ en was aan niemand gelijk.122  

De preek van Spranckhuysen, uitgesproken tijdens de begrafenis in 
Delft, staat in het teken van zowel boetedoening als het memento mori. 
Koningen en keizers, aldus de predikant, zullen eens sterven want ook voor 

de ‘Potentaten deser Wereld’ geldt uiteindelijk dat ‘de Verrottinghe haer 
Vader is/ dat de Wormen haer Moeders en Susters zijn/ en dat het Graf ’t 
laetste bedde is van alle vleesch’. Het leven is immers niets anders dan een 

groot toneelspel dat met een goed uur afgelopen is. ‘De eene draecht het 
Kleet van een Prince/ en dander het Kleedt van een gemeyn Ambachtsman’. 

Maar wanneer het grote toneelspel ten einde is, ‘dan leggen wy alle te samen 
onse kleederen met onse Staten af’. Daarom is het volgens de lijkredenaar 
goed te bedenken dat wij sterven moeten, dat de dood alle mensen gelijk 

maakt en dat alle vlees is als gras. Tot troost van de nabestaanden stelt de 
predikant dat de prins ‘Heylichlijck en Heerlijck’ gestorven is. ‘Heylichlijck 
voor God: want het Geloove in den Heere Christum en de Hope tot het 

eeuwighe leven was vast ghewortelt in zyn Hert’. Zijn edele ziel is ‘onder de 
menighvuldige Gebeden/ suchten en tranen van zyn Hof-gesin … gelijck met 
vierige Wagenen en Paerden in Triumphe ten Hemel Opgevaren’. Zoals 

gebruikelijk in de vroegmoderne tijd ziet Spranckhuysen de dood van de 
prins als een straf van God op de zonde van het volk. Wat ‘de Spagnaert niet 
en heeft konnen doen met zyn Moort-Priemen/ Swaerden/ Piecken/ 
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Musketten/ Cartouwen/ dat hebben nu onse Sonden gedaen’. Hij spoort 
daarom zijn toehoorders aan zich van alle ‘vleeschelijcke lusten en 
Wereltsche begeerlijckheden te wederhouden’.  

Spranckhuysen is de eerste gereformeerde predikant die in zijn 
lijkpreek over een Oranje niet schroomt om de lof op de overledene te zingen. 

Frederik Hendrik was volgens hem een ‘Croone van glorie op ’t hooft van ons 
lieve Vaderlant’. Al zijn deugden, ‘zyne wijsheyt/ vriendelijkcheyt/ 
weldadicheyt en gestadige wackerheyt’ wendde hij aan om ‘te besorgen den 

gemeynen welstant van ons allen’. Het was de prins om de welstand van zijn 
volk te doen. Zijn inzet voor het ‘gemene best’ wordt door zijn lijkredenaar 
als volgt beschreven. Allereerst zijn er de militaire verdiensten van Frederik 

Hendrik. Zelfs zijn vijanden moeten toegeven dat hij een uitmuntend 
veldheer was en dat zijn overwinningen te talrijk zijn om op te sommen. ‘Laet 
de Persianen roemen van haren Darius’, zo roept Spranckhuysen uit, en ‘de 

Griecken van haren Alexander Magnus, de Romeynen van haren Julius Caesar 
… wy moghen met waerheydt seggen/ dat in onsen eenen Prince gheweest is 
alles/ wat in hun allen ghesamentlijck prijswaerdigh was’. Maar de prins van 

Oranje was niet alleen een dapper veldheer, ook in bestuurlijk opzicht was hij 
volgens de predikant ‘een nieuwe Croone voor ons Hooft/ door zijne wijse 
directie/ in saecken niet alleen de Politie/ maer oock de Kercke 

betreffende’.123 
De daden en deugden van Frederik Hendrik zoals beschreven door 

Spranckhuysen komen min of meer overeen met het takenpakket waarmee 

de stadhouder sinds de Nederlandse Opstand belast was. Spranckhuysens 
lijkpreek geeft dus een beknopte samenvatting van de 

verantwoordelijkheden van de prins. Hij had bestuurlijke taken, diende een 
beschermer van de gereformeerde kerk te zijn en was aanvoerder van het 
leger en de vloot. Maar in lijkpreken wordt de prins toch in de eerste plaats 

als een dappere strijder gezien. Volgens Lootius was hij een uitzonderlijke 
held geweest en Spranckhuysen ziet in hem een veldheer vergelijkbaar met 
Darius, Alexander de Grote en Julius Caesar.  

Nu de stadhouder gestorven is, is het aan zijn zoon Willem II het 
stadhouderschap op zich te nemen. Daar gaat Spranckhuysen kort op in. Hij 
spreekt de hoop uit dat God de nieuwe stadhouder de zachtmoedigheid zal 

geven van Mozes, de onoverwinnelijkheid van Jozua, de moed van David, de 
wijsheid van Salomo en de ijver van Josia. Verder hoopt hij dat God Willem 
tot een ‘vierig Metalen Muyr teghen onse Vyanden’ zal maken ‘tot een Schilt 

van Justitie tegens alle boosheden’ en tot een ‘Voesterheer van de 
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Christelijcke Kercke’. Tot slot hoopt hij dat de prins zich zal betonen een 
‘Mecaenas en Patroon van alle geleerde Luyden in Academiën en Scholen’.124 

Geen van de twee predikanten gaat in op de vrede met Spanje, waar 

de Republiek sinds de hervatting van de oorlog in 1621 vanaf 1643 
onvermijdelijk op af stevende. Misschien is de nadruk op Frederik Hendriks 

militaire kwaliteiten een indicatie dat de beide predikanten tot de 
‘oorlogspartij’ gerekend kunnen worden. De vrede was namelijk allerminst 
een onomstreden zaak. Oppositie tegen vrede met Spanje bleef sterk in 

Zeeland, Utrecht en in het Zutphense kwartier. Willem II alsmede vele 
gereformeerde predikanten waren felle tegenstanders.125 Sommige 
predikanten, zoals Abraham van de Velde, bleven ook na 1648 de regenten 

om deze ‘verdoemde vrede’ vanaf de kansels geselen, hoewel in Holland 
dergelijke kritiek niet werd getolereerd.126 Zelfs twintig jaar na de vrede 
vraagt Van de Velde zich in zijn geschrift De Wonderen des Allerhoogsten af 

hoe het toch komt dat des ‘Heeren vloek onder ons is sedert de afkondiging 
van de Spaanschen Vrede’.127 Volgens G. Groenhuis waren de meeste 
gereformeerde predikanten tegenstander van de vrede.128 Exemplarisch voor 

de politieke denkbeelden van gereformeerde predikanten waren volgens 
Groenhuis de opvattingen van Maximiliaan Teellinck, zoals weergegeven in 
zijn Vrymoedige Aenspraeck Aen Syn Hoogheyt De Heere Prince van Oraengien 

uit 1650. In dit geschrift roemt Teellinck het verzet tegen de vrede met 
Spanje van Willem II en houdt hij de prins zeven maximen voor die hij en het 
volk dienen na te volgen wil de Republiek blijven bloeien. Het gaat om: het 

handhaven van de vrijheid, het wantrouwen van de Spanjaarden, het 
hooghouden van de Unie, het onderhouden van een goed leger, het 

ontwikkelen en voorstaan van de koophandel, met name de WIC, het in ere 
houden van het Oranjehuis en het handhaven van de gereformeerde religie 
en het optreden tegen ketters.129 Teellinck wordt net als zijn vader Willem 

Teellinck wel gerekend tot de beweging van de ‘nadere reformatie’. Zij waren 
gereformeerde predikanten die er puriteinse idealen op nahielden. Op zich 
was dit ‘puritanisme’ niets anders dan een aspect van het gereformeerde 
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confessionaliseringsstreven, waarbij de bestrijding van publieke zonden en 
de innerlijke beleving van de kerkelijke leer centraal stonden.130 Maar deze 
predikanten waren in veel opzichten wel fanatieker dan hun collegae en het 

is dan ook zeer de vraag in hoeverre Teellincks politieke wensen door een 
ieder gedeeld werden. Zijn boek werd in ieder geval direct verboden.131 

 
De installatie van Willem II (1647) 

Willem II volgde zijn vader op na diens overlijden in maart 1647. Naar 

aanleiding van zijn inhuldiging als stadhouder publiceerde de Delftse 
predikant Tegularius een preek. In deze preek schrijft de predikant dat 
Willem II tot het stadhouderschap geroepen is ‘om voor ons Lieve Vaderlandt 

ende Christi dier-gekochte Kercke’ zorg te dragen. Dat houdt in dat hij het 
land tegen vijanden heeft te beschermen, de gereformeerde godsdienst moet 
handhaven, de rechten, vrijheden en privileges van de ‘Geunieerde 

Provincien/ Geassocieerde Lantschappen/ Steden ende Leden van dien’ moet 
bewaren en de ‘Neeringe ende welvaren/ soo te Water als te Lande’ dient te 
bevorderen.132 Hoewel Tegularius gewoonlijk tot de nadere reformatoren 

wordt gerekend, lijkt hij een voorstander van de Münsterse vrede te zijn.133 
Om deze vrede te verdedigen haalt Tegularius een geraffineerde retorische 
truc uit. De predikant vergelijkt Willem II met koning Asa, waarvan in de 

bijbel staat dat het ‘in sijne dagen … tien jaren stille’ was (2 Kron. 14:1). ‘Het 
beginsel dese Conincks Asae’, zo stelt Tegularius, ‘was gesegent met stilheyt 
ende vrede’. Dat is volgens de predikant de reden waarom Asa’s inauguratie 

als een ‘gewenschte en geluckige Intrede’ werd gezien, ‘gelijck Asa selve 
bekende’.134 De vrede is een goede zaak, aldus Tegularius. Het voorbeeld van 

Asa uit de bijbel laat dit zien. Volgens de predikant is het ‘een grooten zegen 
ende uyt-steeckende weldaet/ als Godt een Coninck en Coninckrijck/ een 
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Prince ende zijn lant/ ofte een Magistraet met haer Republijcke segent met 
een oprechte vrede ende stilheydt’.135 De Delftse predikant toont zich dus een 
voorstander van de vrede en het bijbelpersonage Asa is een literair 

instrument om deze vrede te legitimeren.  
Sean Flory heeft in zijn dissertatie aangetoond dat in Engelse preken 

uit de zeventiende eeuw, waarin leden van het Engelse koningshuis worden 
gerepresenteerd, bijbelse rolmodellen een politiek doel dienden. In veel 
gevallen werden vergelijkingen van de Engelse koningen en prinsen met 

bijbelse figuren gemaakt om de politieke en religieuze wensen van Engelse 
geestelijken kenbaar te maken.136 Zo wordt in lijkpreken over koning Jakobus 
I, die in 1625 overleed, de Engelse vorst door puriteins georiënteerde 

geestelijken vergeleken met David om aan te tonen dat de Engelse kerk van 
‘katholieke’ gebruiken en ceremonieën moet worden gezuiverd. Ook trokken 
puriteinen parallellen met Mozes. Enerzijds om Jakobus I als een heldhaftig 

krijger weer te geven en anderzijds om de troonopvolger Karel I met Jozua te 
kunnen vergelijken. In de bijbel volgt Jozua immers Mozes als leider van het 
volk Israël op. Op die manier kon men Karel de opdracht geven, net als Jozua 

in de bijbel, Mozes’ wetten strikt uit te voeren; een verkapt betoog dus om 
geen ‘ceremoniën’ in de Engelse kerk in te voeren en de belangen van de 
protestanten op het continent te behartigen. Daar tegenover stonden 

geestelijken die juist een pleidooi voerden voor het ‘ceremoniële 
Anglicanisme’. Zij vergeleken de overleden Jakobus graag met koning Salomo 
uit de bijbel om het sacrale koningschap te verdedigen en rituelen in de 

Engelse kerk aan te prijzen.137  
 Op een vergelijkbare manier worden in Tegularius’ installatiepreek 

uit 1647 bijbelse exempla gebruikt om de kersverse stadhouder aan te 
sporen de gereformeerde godsdienst te bevorderen en het rooms-
katholicisme te stuiten. Zo geeft de predikant het voorbeeld van Mozes, die 

volgens Tegularius het gouden kalf verbrandde en Gideon, die de altaren van 
Baäl afbrak. Ook noemt hij Hizkia, die de ‘hooghten’ wegnam en de ‘op-
gerechte Beelden’ brak.138 Deze rolmodellen geven aan welke tweede 

betekenis aan Asa wordt gegeven. Volgens Tegularius leert het voorbeeld van 
Asa koningen, prinsen en magistraten twee dingen. Ten eerste ‘datse 
schuldigh zijn te doen dat goet is in de oogen des Heeren hares Godts’. Zij 

moeten het volk in godvruchtigheid voorgaan en zijn verplicht het Woord van 
God te aandachtig te bestuderen. Ten tweede ‘worden hier de Coningen door 
Asae exempel geleert/ datse schuldigh zijn de Afgoderije uyt te roeyen/ ende 
                                                                    
135 Ibidem, 22 
136 Sean Flory, How to remember thee? Problems of memorialization in English writing, 
1558-1628 (z.p. 2008) hoofdstuk 4 en 5. 
137 Flory, Problems of memorialization, hoofdstuk 5. 
138 Tegularius, Inhuldings-predicatie, 33. 
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den suyveren Godts-dienst ende de ware Godtsaligheydt te recommanderen 
ende te voorderen’.139 In nagenoeg gelijke bewoordingen stelt de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) dat overheden de plicht hebben ‘de 

hand te houden aan den heiligen Kerkedienst, om te weren en uit te roeien 
alle afgoderij en valschen godsdienst’.140 Tegularius interpreteert deze 

maxime als volgt. Overheden moeten ervoor zorgen dat hun onderdanen 
‘worden gesoogt’ met de ‘onvervalschte melck van Godts woort’. Koningen, zo 
stelt de bijbel, zijn immers ‘Voester-Heeren en hare Vorstinnen Soog-

Vrouwen van de kercke Gods’ (Jes. 49:23).141 Overheden moeten er dus voor 
zorgen dat de ware religie wordt gepredikt. Dat is volgens Tegularius ook van 
groot maatschappelijk belang. De religie, schrijft hij, ‘is het eenige ende rechte 

middel, om de gemeynschap der Menschen voorspoedelijck te onder-
houden’. Volgens hem zal ‘geen Republijcke sonder het Fundament der 
Religie’ stand kunnen houden. ‘Neemt wegh de eenigheydt in de Religie, de 

eenigheydt in de Policie, sal als roock verdwijnen’.142  
Tegularius is dus van mening dat de overheid de plicht heeft de ware 

religie te ondersteunen en toont zich een voorstander van religieuze 

uniformiteit. Want religie werd in de vroegmoderne tijd als een onmisbaar 
element van de samenleving gezien. Religie maakte onderdeel uit van de 
publieke orde en overheden waren ervan overtuigd dat godsdienst een 

elementair bestanddeel diende te zijn van de maatschappij. Religieuze 
verdeeldheid werd dan ook als een groot probleem gezien. Verdeeldheid op 
godsdienstig terrein zou alleen maar de sociale en politieke eenheid van een 

land ondermijnen. Religieuze dissenters werden daarom in het tijdperk van 
het confessionalisme als (potentiële) vijanden van de staat gezien. Doordat zij 

openlijk afweken van de door de overheid officieel vastgestelde leer en door 
tegen de wetten van het land in te gaan, ontwrichtten zij de samenleving.143 
Het is belangrijk te beseffen dat niet alleen gereformeerde predikanten deze 

opvatting waren toegedaan, maar ook de overheden van de Republiek. Uit 
recente studies is gebleken dat ook de overheden van de Republiek het ideaal 
van religieuze uniformiteit nastreefden, hoewel zij vanwege de grote 

hoeveelheden religieuze dissenters vaak pragmatisch met de 
godsdienstkwestie omgingen.144 Tijdens de Grote Vergadering (1651) pleitte 
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de afvaardiging van het gewest Zeeland ervoor de ware christelijke 
gereformeerde religie te handhaven en de verboden die tegen de katholieke 
godsdienst uitgevaardigd waren streng na te leven. De adviezen van de 

provincies Utrecht, Gelderland, Friesland, Groningen en Overijssel luidden 
niet anders.145 Wel wilden predikanten vaak een stap verder gaan. Vooral de 

meer puriteins gezinde predikanten konden in felle aanklachten hun onvrede 
uiten over de vrijheden die met name katholieken in de Republiek volgens 
hen kregen.146 De afvaardiging van vijf predikanten – waaronder Maximiliaan 

Teellinck en Eleazar Lootius – die tijdens de Grote Vergadering audiëntie 
verleend werd, hield de regenten voor dat de Jezuïeten, papen en monniken 
zich met duizenden als sprinkhanen over het land verspreidden. Er moest 

daarom streng tegen de ‘paapse afgoderij’ worden opgetreden, aangezien de 
katholieken zichzelf in toenemende mate verstoutten in hun geheime ‘Pape 
Kerken met Beelden ende Autharen’ godsdienstoefeningen te houden.147  

Tegularius’ oproep om het voorbeeld van Asa na te volgen komt 
vermoedelijk in grote lijnen overeen met de opvattingen van de 
bovengenoemde predikanten, die tijdens de Grote Vergadering de 

aanbeveling deden de plakkaten streng te handhaven en de 
godsdienstoefeningen van religieuze dissenters alleen toe te staan daar waar 
ze al gehouden werden. Tegularius schrijft namelijk dat overheden falen 

wanneer zij ‘weynigh bekommernisse hebben over het verbieden van de 
Afgoderije ende het gebieden van den waren Godts-dienst’. ‘Alle Religien in 
ende onder een te mengen/ is geen Religie’, aldus de predikant.148 

 
Bijbelse rolmodellen 

Tegularius’ advies aan Willem II om het voorbeeld van de oudtestamentische 
koning Asa na te volgen, was een zeer gangbaar gebruik in de vroegmoderne 
tijd. In de middeleeuwen en de renaissance waren bijvoorbeeld Jozua, David 

en Judas Maccabeüs – de drie joden die deel uitmaakten van de zogenaamde 
Negen Besten-traditie – populaire oudtestamentische figuren die beschouwd 
werden als voorbeelden die navolging verdienden.149 Van Maurits is bekend 

dat hij zich graag aan koning David spiegelde.150 In de Republiek vergeleken 
ook regenten zichzelf met bijbelse figuren. Daarvan getuigen de zeventiende-

                                                                                                                                                            
United Provinces. Religious toleration and the public in the eighteenth-century 
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eeuwse decoraties met bijbelse voorstellingen in de stadhuizen. Bekende 
personen waar men zich aan spiegelde waren de wetgever Mozes, de 
godvruchtige David en de wijze Salomo. Zo was de voorstelling van Salomo’s 

oordeel, een bijbelverhaal waaruit zijn wijsheid zou hebben gebleken (1 Kon. 
3:16-28), een veel voorkomende voorstelling in zestiende- en zeventiende-

eeuwse stadhuizen.151 De deugden van deze bijbelse personages werden door 
de regenten in de Republiek navolgenswaardig geacht. Bij de verkiezing van 
de Amsterdamse burgemeesters, schepen en leden van de vroedschap 

bijvoorbeeld werd een plechtig gebed uitgesproken waarbij de door Jethro, 
schoonvader van Mozes, genoemde deugden voor een goede bestuurder (Ex. 
18:21) werden opgesomd.152  

De identificatie met oudtestamentische figuren beperkte zich niet tot 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar maakte deel uit van 
een internationale gereformeerde cultuur. In het Genève van Calvijn werd in 

1546 besloten het vernoemen van kinderen naar regionale heiligen te 
verbieden en aangeraden bijbelse namen te gebruiken. Maar niet alleen in 
Genève, ook in Frankrijk en Engeland nam het gebruik van 

oudtestamentische namen bij gereformeerden toe.153 Gereformeerden 
interpreteerden de geschiedenis met behulp van bijbelse verhalen. 
Hongaarse calvinisten zagen de trek van het Hongaarse volk uit het 

mythische Scythië naar Hongarije in het licht van Israëls exodus uit Egypte 
naar het beloofde land. Hun prinsen vergeleken zij met Josia en Gideon.154 
Ook de Nederlandse Opstand is wel voorgesteld als een revolte tegen Farao 

Filips II die het volk Israël met slavenarbeid kastijdde.155 Zo identificeert de 
tekstschrijver van het Wilhelmus Willem van Oranje met David en de Spaanse 

overheerser met Saul: ‘Als David moeste vluchten/ voor Saul den Tyran. Soo 
heb ick moeten suchten/ met menich Edelman’. Dergelijke bijbelse 
analogieën speelden in de vroegmoderne tijd een belangrijke rol in het 

interpreteren van contemporaine gebeurtenissen.156  
De bijbel, aldus Patrick Collinson, ‘provided not only justification but 

also rhetorical and metaphorical articulation for much of what happened to 
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the English nation in the seventeenth century’.157 Omgekeerd identificeerden 
de Spanjaarden zich ten tijde van de Nederlandse Opstand niet met bijbelse 
figuren, maar met de heilige Jacobus, de patroonheilige van Spanje, onder 

wiens banier zij de protestantse ketters hoopten te verdelgen en het 
katholieke geloof te handhaven middels een tweede Reconquista.158 Maar de 

katholieke heiligen die in de late middeleeuwen nog driftig werden vereerd, 
werden door de gereformeerden bij het oud vuil gezet en hun beelden 
werden stuk geslagen of uit de kerken verwijderd. Niet langer werden 

heiligen als Maria, Nicolaas, Martinus, Anna, Servaas en Catherina op een 
voetstuk geplaatst. Hun plaats werd ingenomen door bijbelse figuren als de 
sterke Simson, de dappere David, de godvruchtige Gideon en de wijze 

Salomo. Deze oudtestamentische geloofshelden waren volgens John Exalto 
belangrijke exempelen, niet alleen om dat zij een voorafschaduwing van 
Christus waren en vooruitwezen naar de Messias, maar ook omdat zij een 

eigen historische realiteit bezaten en aanknopingspunten vormden voor 
modellering.159 

Exalto’s stelling dat de gereformeerde kerk heiligenverering als 

zodanig niet heeft bestreden en zich slechts keerde ‘tegen wat zij als 
“uitwassen” van de heiligenverering beschouwde’,160 lijkt moeilijk 
verdedigbaar en is van verschillende kanten terecht bekritiseerd. De 

zestiende-eeuwse protestantse martelaar, de predikant en de 
Oranjestadhouder – volgens Exalto gereformeerde heiligen par excellence – 
kunnen moeilijk als volwaardige vervangers van de laatmiddeleeuwse cultus 

rondom populaire heiligen als Maria en Anna worden gezien. Met name de 
Oranjestadhouders, zo zullen we ook in de volgende hoofdstukken zien, 

moeten toch voornamelijk als helden worden gezien. Het mausoleum dat 
Amalia van Solms voor haar overleden echtgenoot Frederik Hendrik 
ontwierp staat in de eerste plaats in het teken van heldenverering. In de 

Oranjezaal van Huis ten Bosch wordt Frederik Hendrik voorgesteld als de 
met goddelijke aura omringde, deugdzame, martiale held die het land met 
zijn militaire inspanningen naar vreedzame voorspoed had geleid.161 Willem 
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53 

 

van Oranje vormt als martelaar voor de goede zaak wellicht een uitzondering. 
Het is goed mogelijk hem een ‘political saint’ te noemen, een concept 
ontwikkeld door de historicus Simon Walker, waarmee hij de cultus rondom 

laatmiddeleeuwse politieke leiders die een gewelddadige dood stierven 
aanduidt.162 Een voorbeeld van een ‘political saint’ is volgens Thomas 

Freeman de onthoofde Engelse koning Karel I, die als martelaar expliciet met 
Christus werd vergeleken.163 Ook rondom Willem van Oranje ontstond een 
zekere protestantse martelarencultus. Het door Hendrik de Keyser 

ontworpen en uiteindelijk door zijn zoon in 1622 voltooide grafmonument 
van de prins is een van de uitdrukkingen daarvan. Het monument te Delft is 
geplaatst in het gedeelte van de kerk waar vroeger het hoofdaltaar had 

gestaan. Het bevat twee afbeeldingen van de prins. In het centrum van de 
overhuifde ruimte is hij als overledene in marmer afgebeeld en aan de 
voorzijde als levend persoon in brons. Op de vier hoeken van het monument 

zijn vier vrouwenfiguren geplaatst die de deugden van de prins voorstellen: 
Aurea Libertas (Gouden Vrijheid), Justitia (Rechtvaardigheid), Religio 
(Godsdienst) en Fortitudo (Moed). Deze deugden keren ook terug in het 

begeleidende grafschrift van Constantijn Huygens. De dichter roemt Willems 
(militaire) inspanningen ter herstelling van ’s lands wetten, vrijheden en de 
ware godsdienst.164 Ook in preken, zo zullen we in de volgende hoofdstukken 

zien, wordt Willem van Oranje als een protestantse martelaar 
gerepresenteerd die zijn leven gaf voor de vrijheid en de gereformeerde 
religie. 

 Ook al kunnen de in preken gerepresenteerde Oranjestadhouders 
niet als heiligen worden aangemerkt, dat neemt niet weg dat in de 

vroegmoderne tijd volgens Peter Burke vergelijkingen met personen uit de 
bijbel en klassieke oudheid als ‘objective parallels’ gezien moeten worden die 
een vergaande identificatie van het rolmodel met de persoon in kwestie 
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Pollard ed., The McFarlane legacy. Studies in late medieval politics and society (New 
York 1995) 77-106. 
163 Thomas S. Freeman, ‘“Imitatio Christi with a vengeance”. The politicisation of 
martyrdom in early modern England’, in: idem en Thomas F. Mayer ed., Martyrs and 
martyrdom in England c.1400-1700 (Rochester 2007) 58; Helmer Helmers, The royalist 
republic. Literature, politics and religion in the Anglo-Dutch public sphere, 1639-1660 
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mogelijk maakte.165 Door parallellen te trekken met bijbelse figuren openden 
zich voor predikanten – die voor het overige de zondigheid, nietigheid en 
slechtheid van de mens benadrukten – wegen om op een gereformeerde 

manier de Oranjes lof toe te zwaaien.166 Predikanten prezen niet slechts 
nietige en zondige mensen, maar uitzonderlijke figuren in wie de moed van 

David, de godvrucht van Josia of de wijsheid van Salomo zichtbaar was.  
 
 

 
Het praalbed en de lijkstatie van Amalia van Solms, Romeyn de Hooghe, 

Rijksmuseum Amsterdam. 
Amalia van Solms stierf op 8 september 1675. De hofpredikant Petrus van 

Balen hield naar aanleiding van haar overlijden twee preken. In een van deze 
preken geeft Van Balen allerlei details over het verloop van het ziekbed van 

Amalia. 
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De dood van Amalia (1675) 

Lang zou Willem II het stadhouderschap niet uitoefenen. Hij overleed op 6 
november 1650, op 24-jarige leeftijd. Enkele maanden voor zijn dood had 

Willem II nog gepoogd een meningsverschil met de Staten van Holland over de 
grootte van het leger in vredestijd uit de weg te ruimen door in de zomer van 

1650 een aanval te doen op Amsterdam. Ook liet hij enkele belangrijke 
Hollandse regenten gevangen nemen. Met zijn greep naar de macht wijzigde 
Willem II de machtsverhoudingen in de Republiek aanzienlijk. Deze 

machtsverschuiving in het voordeel van de stadhouder was echter van 
tijdelijke aard, want in november overleed hij aan de gevolgen van de pokken. 
Door zijn bruuske optreden had de prins het delicate evenwicht tussen de vele 

spelers op het politieke veld in de Republiek, dat zijn vader Frederik Hendrik 
altijd zorgvuldig had getracht te bewaren, ernstig verstoord. De Hollandse 
regenten besloten daarom na zijn plotselinge dood voorlopig geen nieuwe 

stadhouder aan te stellen. Ook de geboorte van een Oranjepins, Willem 
Hendrik (1650-1702), die een week nadat zijn vader overleden was het leven 
zag, veranderde daar niets aan. Het stadhouderschap was niet erfelijk en 

bovendien zou een directe benoeming van de pasgeboren Willem III niet 
praktisch zijn vanwege zijn minderjarigheid.167 Het is geen wonder dat er geen 
lijkpreken werden gepubliceerd naar aanleiding van als Willem II, aangezien 

hij een controversieel figuur was geworden. Wel had de Haagse predikant 
Stermont, die Willem II in zijn laatste uren bijstond volgens Aitzema een 
verslag gemaakt van zijn sterfbed. In dit verslag noemde hij de prins iemand 

die ‘in Wijsheyd, Beleeftheydt, Voorsichtigheydt, ende kloeckmoedigheydt syn 
hoogh-beroemde Voor-ouders te boven gingh’.168 

 Willems weduwe Mary Stuart die al in 1641 met de prins was 
getrouwd, had haar pasgeboren zoon Karel willen noemen, naar haar in 1649 
onthoofde vader en naar haar broer, Karel II. Mary voelde zich eerst en vooral 

een Engelse prinses en zij trachtte dan ook de belangen van haar naar het 
Europese vasteland gevluchte broers Karel en Jacobus te behartigen. Mary’s 
schoonmoeder Amalia echter was zeer tegen enige Stuartinvloed op haar 

kleinkind gekant. Zij stond pal voor de belangen van het Huis van Oranje en 
begreep dat de politieke toekomst van Willem III in gevaar zou komen indien 
hij al te zeer met de Stuarts zou worden vereenzelvigd. Amalia wist ervoor te 

zorgen dat het kindje niet Karel maar Willem werd genoemd. Het zou niet de 
laatste keer zijn dat Mary en haar schoonmoeder botsten. Ook over de voogdij 
van de jonge Willem en over het beheer van het prinsdom Orange werd 

getwist. Amalia trok meestal aan het langste eind. Zij groeide in het Eerste 
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Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) uit tot de belangrijkste 
vertegenwoordiger van het Oranjehof. Zowel de buitenlandse diplomaten als 
de Hollandse regenten wisten haar te vinden en bleven rekening met haar 

houden. Zij was dan ook een in politiek opzicht ervaren vrouw. Amalia was 
een belangrijke raadgever van Frederik Hendrik geweest en betrokken bij de 

binnenlandse en buitenlandse politiek. Samen met haar echtgenoot had 
Amalia ervoor gezorgd dat het Oranjehof groter aanzien verwierf.169 
 Bijna dertig jaar nadat haar echtgenoot was gestorven, overleed 

Amalia van Solms, op 8 september 1675. Zij mocht nog meemaken dat haar 
kleinzoon in 1672 tot de waardigheden van zijn voorouders verheven werd, 
wat zij ongetwijfeld ook als een persoonlijke overwinning zal hebben 

beschouwd. Naar aanleiding van Amalia’s overlijden zijn er twee preken 
gepubliceerd, vervaardigd door haar hofpredikant Petrus van Balen (1643-
1690). Beide preken zijn uitgesproken in Amalia’s hof, in tegenwoordigheid 

van de nabestaanden. De eerste preek werd gehouden op 15 september 1675, 
een week na haar overlijden en de ander op 22 december, een dag na haar 
bijzetting in de nieuwe kerk in Delft. Met name de eerste preek is zeer 

inhoudrijk en geeft gedetailleerde informatie over haar leven en over haar 
sterfbed. Zo schrijft Van Balen dat Amalia twaalf miskramen heeft gehad en 
dat zij, voordat zij stierf, een ziekbed van twee maanden had te doorstaan. Van 

Balen verleende haar gedurende deze moeilijke periode geestelijke bijstand 
en beschrijft de kwalen en de pijn die zij had.170 De tekst van de preek is uit 
psalm 90: ‘Want alle onse dagen gaen henen door uwe verbolgentheyt: wy 

brengen onse jaren door, als een gedachte’. In de uitleg van deze psalm gaat 
Van Balen in op de vluchtigheid van een mensenleven. Na de uitleg van de 

bijbeltekst volgt een lange beschrijving van Amalia’s leven en worden haar 
deugden door de predikant bezongen.  

Van Balen aarzelt geen moment om de overledene op te hemelen. 

Geen mogelijkheid laat hij voorbij gaan om Amalia te prijzen. Zij was volgens 
hem ‘een Son diergelijke in uitnemendheit van Princen-deugden noit op ons 
Aardrijk onder Vrouwen verscheen’ en een ‘seltsaam geval in onse werelt’.171 
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In Engeland is er veel onderzoek gedaan naar vroegmoderne lijkpreken die 
gehouden zijn naar aanleiding van het overlijden van adellijke vrouwen. Deze 
vrouwen werden vaak voorgesteld als vroom, onderdanig, geduldig, kuis, 

zwijgzaam en nederig. Ook werden zij vaak gezien als voorbeeldige moeders 
en echtgenotes.172 Het beeld dat van Amalia van Solms wordt geschetst komt 

deels overeen met de representaties van adellijke vrouwen in Engelse 
lijkpreken. Ook Amalia wordt voorgesteld als een vrome vrouw. Zo schrijft 
Van Balen dat zij nederige, ijverige en irenische predikanten hoogachtte en dat 

zij op haar sterfbed zeer bedrukt was vanwege haar zonden. Toch putte zij in 
haar doodsstrijd troost uit het geloof. ‘Jesus alleen, met syn Heilige 
verdiensten, kende sy voor haar geregtigheit by God’, aldus de predikant.173 

Verder beschrijft Van Balen de overleden prinses als een geduldige en 
nederige vrouw. Zo zou zij volgens hem tijdens het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk haar kleinzoon Willem III voorgehouden hebben geen kwaad met 

kwaad te vergelden, ‘geduldig te syn, op God en syn voorsienigheit alle sorgen 
te wentelen’.174 Daarnaast noemt Van Balen Amalia’s kuisheid. ‘Haar 
eerbaarheit’, schrijft hij, ‘verdient geen kleine lof, door geen weelde gekreukt, 

geen verleiding geschonden’. Ook prijst de predikant haar ‘beleeftheit om den 
vreesagtigen, onder d’aanspraak en by versoek-schriften, genadig in ’t gemoet 
te komen’, haar ‘goedertierentheyt in ’t vergeven van spyt en ondankbaarheit’ 

en haar ‘dankelike erkentenis aan trouwe Dienaars en Dienaressen, in ’t 
besorgen van loon, waar op sy eerlik konden bestaan’.175 

Tot dusver komt de beschrijving van Amalia’s deugden min of meer 

overeen met het ideaalbeeld zoals dat geschetst is van Engelse adellijke 
vrouwen. Deugden die voor vrouwen gepast werden beschouwd zoals 

vroomheid, geduld, kuisheid, mildheid en vergevingsgezindheid, worden ook 
toegeschreven aan Amalia. Toch wijkt het beeld dat Van Balen van haar tekent 
in belangrijke opzichten van het bovengenoemde ideaalbeeld af. Volgens hem 
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had de prinses namelijk verstand van politiek. Zij had, zo schrijft hij, een 
‘geswind en verre-siend oordeel’, ondermeer in ‘saken van staat’.176 Ook had 
zij een ‘groote genegentheit tot onse Ver-eende Land schappen’, aldus de 

predikant, ‘voor welker vryheden en Oude Voorregten sy alles sou opgeset 
hebben, altyt radende tot der selver bewaring’.177 

In de vroegmoderne tijd werd politiek als een mannenzaak gezien. 
Slechts weinigen waren van mening dat vrouwen van nature bekwaam waren 
het regeringsambt uit te oefenen. De uitsluiting van de vrouw van publieke 

ambten werd niet geproblematiseerd. Zeer algemeen werd aangenomen dat 
vrouwen zwakker waren dan mannen en niet over de lichamelijke en 
intellectuele capaciteiten beschikten die een man van nature bezat waardoor 

hij geschikt was het overheidsambt uit te oefenen.178 Een van de felste 
bestrijders van vrouwelijke regering in de vroegmoderne tijd was de Schotse 
reformator John Knox (c.1510-1572). Volgens Knox is de regering door 

personen van het vrouwelijke geslacht monstrous te noemen. Het zou volgens 
Knox tegennatuurlijk zijn, een gruwel in de ogen van God en een 
omverwerping van alle goede orde. Wanneer een vrouw haar plaats in de 

scheppingsorde verlaat om de scepter aan te vatten en de kroon op het hoofd 
te zetten, begaat zij volgens Knox een grote zonde. ‘For that Women reigneth 
above man, she hath obteined it by treason and conspiracie committed against 

God’. Met ondermeer een beroep op het zondevalverhaal in het bijbelboek 
Genesis, waar Eva’s ongehoorzaamheid bestraft wordt met het voortaan 
pijnlijk voortbrengen van kinderen en de heerschappij van de man over haar, 

en de brieven van Paulus, waarin de vrouw opgeroepen wordt onderdanig te 
zijn aan haar man, verdedigt Knox zijn stellingname dat vrouwelijke regering 

tegennatuurlijk is. Vrouwen zijn immers volgens de Schotse predikant 
doorgaans ‘weake, fraile, impacient, feble, and follishe, … unconstant, variable, 
cruell, and lacking the spirit of counsal and regiment’.179 

  De vroegmoderne samenleving was door en door patriarchaal. 
Mannen maakten de dienst uit en van vrouwen werd verwacht dat zij zich niet 
met politieke aangelegenheden bemoeiden. Maar Van Balen is evenwel van 

mening dat Amalia door haar bijzondere kwaliteiten in staat was politiek 
actief te zijn. Zij was ‘Altijt tegenwoordigh van geest; Rijk en deftig in taal, Rijp 
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in’t overwegen, spreeken en uitvoeren; Cierlijk in stijl’. Daarnaast had zij 
volgens de predikant de ‘bequaamheit, om uit iemants oogen en swieren de 
geheime gedagten t’onderkennen’. Van Balen noemt deze gaven ‘stralen van 

Goddelikheit, waar mee d’Allerhoogste nu en dan begiftigde, die hy tot wat 
groots wou verheffen.’180 Ook legt Van Balen een verband tussen haar uiterlijk 

en haar regeercapaciteiten. Zij was ‘Schoon van gesontheit, getempertheit, 
bevalligheit’, schrijft de predikant. ‘Het aangesigt, oogen, spraak, gang, gestalte 
waren Princelijk: Hare handen, tekenen van magt en vaardigheid, soo konstig 

in de deelen geschikt van den Hemel, dat elk, wie se sag, oordeelen moest, sy 
waren als enkel geformeert om de Scepter te voeren.’181 Verder beschikte 
Amalia over ‘een meer als manneliken imborst’. Zij was volgens Van Balen 

‘eene Debora, in ’t moedigen van haren Barak tegen Jabin, die ’t Land doen 
drukte’. Daarnaast was zij ‘Stant vastig in ongeval als een rotz, die van sterke 
winden en yselike golven niet breekt.’182  

Om de paradox van vrouwen die mannelijk deugden zouden hebben 
bezeten, zoals moed, standvastigheid en staatkundig inzicht, te verklaren 
werd in de zestiende en zeventiende eeuw het idee van de femme forte, de 

vrouw die de mannelijke deugd fortitudo bezat, gangbaar. Femmes fortes 
waren voorbeeldfiguren zoals Jaël, Judith en Debora uit de bijbel en Minerva 
en de Amazones uit de klassieke cultuur die in de zestiende en zeventiende 

eeuw in de literatuur en beeldende kunst vaak werden afgebeeld met helm, 
zwaard en harnas. 183 Koninginnen, regentessen en adellijke vrouwen lieten 
zich afbeelden als femmes fortes om hun strijdbaarheid te tonen en hun macht 

te legitimeren in een door mannen gedomineerde samenleving.184 Ook Amalia 
liet zich meermaals afbeelden als Diana, de godin van de jacht, om haar macht 

en gezag te tonen.185 Een veel genoemd voorbeeld van iemand die zichzelf 
mannelijk presenteerde om haar vermeende vrouwelijke zwakheid te 
overwinnen is koningin Elisabeth I (1533-1603). Bij de dreiging van de 

Spaanse Armada in 1588 sprak ze haar troepen toe om hen moed in te 
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spreken. Zij verzekerde haar toehoorders dat zij weliswaar ‘the body of a 
weak and feeble woman’ had, maar dat zij tegelijkertijd ‘the heart and 
stomach of a king and of a king of England too’ bezat.186 In preken werd 

Elisabeth vergeleken met de dappere Debora om haar leiderschap te 
ondersteunen en haar als een protestantse heldin weer te geven.187 Een 

voorbeeld van een femme forte uit de Nederlandse geschiedenis is Kenau 
Simonsdr Hasselaer (1526-1588/89), die door tijdgenoten een ‘manninne’ 
genoemd werd omdat zij gewapend de Spanjaarden bestreed. De verklaring 

voor dit mannelijke gedrag die tijdgenoten gaven is dat Kenau meer dan 
anderen een mannelijk hart in haar lijf had.188 Sterke vrouwen hadden volgens 
contemporaine opvattingen meer mannelijke humoren dan de gemiddelde 

vrouw. Femmes fortes waren beslist uniek en daarom vormden zij geen 
bedreiging voor de mannelijke hegemonie. Het beeld van de sterke vrouw 
vooronderstelt immers vrouwelijke zwakheid. Zonder de alomtegenwoordige 

vrouwelijke zwakheid zou de femme forte veel van haar kracht verliezen.189 
Amalia wordt dus beschreven als een krachtige vrouw met 

mannelijke deugden als moed en standvastigheid. Dat blijkt ook uit de 

beschrijving van Amalia’s sterfbed. Volgens Van Balen had de prinses 
gedurende haar sterfbed getoond een krachtige vrouw te zijn. Geduldig 
verdroeg zij haar pijn. ‘Lydsaamheit, seide Sy, op een anderen avond is my 

nodig, myn vleesch kan de pyn niet uitstaan: Bid dog seer hertelik om 
lydsaamheit.’ Zij was volgens de predikant bang de ‘roem van hare stant-
vastigheit’ te verliezen.190 Uiteindelijk zou zij volgens de predikant dapper 

standhouden, haar geloof behouden en een zachte dood sterven.  
De preek die Van Balen hield op 22 december, de dag na haar 

begrafenis, is veel korter. Het lijkt erop dat Van Balen de preek die hij eerder 
op 15 september hield, gebruikt heeft bij de vervaardiging van zijn preek die 
hij in december uitsprak. Grote gedeelten tekst is letterlijk overgenomen. In 

deze preek wordt Amalia vooral als een moeder gerepresenteerd. De tekst 
waarover Van Balen preekte is uit psalm 35: ‘ ick ginck gebuckt in’t swart, als 
een die over [sijne] moeder treurt.’ Volgens de predikant was Amalia een 

moeder voor haar kinderen en kleinkinderen. Ook was zij een moeder voor 
haar bedienden, ‘hooge en lage, van beide Sexe’ vanwege de goede dingen die 
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zij voor hen deed. Verder was zij een landsmoeder: ‘in ons Israël een Groote 
Moeder over wien ’t Land te regt treurt.’191 Net als in de vorige preek worden 
ook in vrijwel dezelfde bewoordingen haar mannelijke inborst geprezen, haar 

lijdzaamheid, nederigheid, zelfverloochening en haar vroomheid.192 Tot slot 
hoopt Van Balen dat prins Willem III, en de Friese stadhouder Hendrik 

Casimir II (1657- 1696), die beiden nog niet getrouwd waren, ‘een Princes 
blinkende van deugden als die salige’ gegeven zal worden en dat hun kinderen 
‘van geslagt tot geslagt in dese Landen’ het bewind zullen voeren.193 

 
Conclusie 

De opvallendste ontwikkeling die zich in Oranjepreken in de periode 1584-

1675 voor heeft gedaan is dat er steeds meer aandacht is voor de deugden die 
de vorst of vorstin zou hebben bezeten. Aanvankelijk waren gereformeerde 
predikanten nog bevreesd zondige mensen al te zeer te prijzen. Zo zagen 

zestiende-eeuwse predikanten de lof op de overledene nog als een overblijfsel 
van rooms-katholiek bijgeloof. In de preek die in 1584 verscheen naar 
aanleiding van de moord op de vader des vaderlands, wordt er dan ook 

nauwelijks iets over het leven van de prins en zijn deugden gezegd. Als 
Frederik Hendrik in 1647 sterft is dat al anders. Vooral de predikant 
Spranckhuysen gaat in op de deugden die de prins zou hebben bezeten en 

vergelijkt hem met dappere strijders als Darius, Alexander de Grote en Julius 
Caesar. In de twee lijkpreken over Amalia van Solms, die in 1675 verschenen, 
wordt meer dan ooit tevoren een sterfelijk mens opgehemeld. Amalia is 

volgens haar lijkredenaar een kuise, nederige, vergevingsgezinde en gelovige 
vrouw die dapper standhield toen zij tijdens haar doodsstrijd te maken kreeg 

met hevige pijnaanvallen. Zij wordt zelfs gezien als een vrouw die mannelijke 
deugden bezat en verstand had van politiek.  
 Verder valt op dat in de preken die tussen 1580 en 1650 verschenen 

deugden als moed, kracht, dapperheid centraal staan. Dat hoeft niet te 
verbazen. In de eerste plaats was de Republiek in deze tijd in oorlog met 
Spanje. Dapperheid, moed en militaire bekwaamheid zijn dan eigenschappen 

die een leider nodig heeft. Om hun leiderschap te rechtvaardigen worden de 
Oranjes daarom weergegeven als dappere legeraanvoerders. Verder treft men 
in preken het beeld van stadhouders als wijze staatslieden die de taak hebben 

het land volgens de wetten en privileges te besturen en de gereformeerde 
kerk te beschermen. Zij moeten de principes waarvoor de Nederlanders in 
opstand zijn gekomen tegen de koning van Spanje en waarvoor Willem van 

                                                                    
191 Petrus van Balen, Lyk-Predicatie op de begravenisse van hare hoogheid, mevrouwe de 
princesse douariere d’Orange (Den Haag 1676) 7-8. 
192 Van Balen, Lyk-Predicatie op de begravenisse van hare hoogheid, 8-12. 
193 Ibidem, 20-21. 
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Oranje zijn leven gegeven heeft, de vrijheid en de religie, handhaven. Om de 
autoriteit van de Oranjes te ondersteunen maken predikanten tevens gebruik 
van bijbelse rolmodellen. Zij vergelijken hen met bijbelse leidslieden als 

Mozes, David, Josia en Debora. Bijbelse rolmodellen werden gebruikt om de 
Oranjes te op een gereformeerde manier te prijzen en om hun confessionele 

standpunten uit te dragen. Tevens plaatsen zij daardoor het optreden van de 
Oranjes in een providentieel kader. Predikanten zijn ervan overtuigd dat God 
hun goede leiders heeft gegeven die de gereformeerde godsdienst handhaven 

en verdedigen. 
 
 ❦ 
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❧❧❧❧    

Hoofdstuk 2 

Willem III 

❦❦❦❦ 
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 Ruiterportret Willem III, Romeyn de Hooghe, Rijksmuseum Amsterdam 

Willem III creëerde het beeld van zichzelf als belangeloze verdediger van de 
vrijheden en godsdienst van de Nederlanders en Engelsen. 
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OEN STADHOUDER WILLEM II in 1650 overleed, werden er geen lijkpreken 

gepubliceerd om zijn leven en sterven te herdenken. Hij was een 
controversieel figuur geworden die met zijn greep naar de macht de 

regenten tegen zich in het harnas had gejaagd. Toen Willem III, zijn zoon, 

enkele weken later op 14 november 1650 werd geboren en vervolgens in 
januari 1651 werd gedoopt, werd er wel een preek naar aanleiding van deze 
gebeurtenis gepubliceerd. In deze preek doet de predikant Tegnejus het 

verzoek aan de regenten om hem, wanneer Willem is opgegroeid tot een 
wijze en dappere prins, in de stadhouderlijke waardigheden die zijn 
voorouders hebben bezeten te verheffen.194 Dit verzoek was geen overbodige 

luxe want direct na de dood van Willem II hadden de regenten besloten 
voorlopig geen nieuwe stadhouder aan te wijzen. Het stadhouderschap was 
niet erfelijk en volgens veel regenten was het ook niet wenselijk.195 In dit 

politieke klimaat groeide Willem III op. Het stadhouderschap werd hem niet 
zomaar in de schoot geworpen. Pas toen in 1672 de Republiek werd 
aangevallen door Frankrijk, Engeland, de bisschop van Münster en de 

bisschop van Keulen, werd hij benoemd tot stadhouder. Vanaf 1672 nam zijn 
politieke loopbaan een hoge vlucht. In 1677 trouwde hij met de Engelse 
prinses Mary Stuart. Elf jaar later, in 1688, besloot Willem in Engeland te 

interveniëren en verjoeg hij Jacobus II om zich vervolgens samen met zijn 
vrouw tot koning en koningin van Engeland te laten kronen. Toen Tegnejus in 

de grote kerk in Den Haag wat doopwater over het hoofdje van de kleine 
Willem goot, had hij vast niet gedacht dat dit prinsje ruim vijftig jaar zijn 
leven zou eindigen als een koning. 

 Dit hoofdstuk gaat over de representaties van Willem III in preken 
die tussen 1650 en 1702 werden gepubliceerd. De meeste preken verschenen 
in 1702, nadat de koning-stadhouder was overleden. Ook tijdens Willems 

leven werden er preken gepubliceerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
installatie van de stadhouder in 1672 of naar aanleiding van Willems kroning 
tot koning van Engeland in 1689. Soms wordt er een preek gehouden als 

Willem een veldslag gewonnen heeft en een enkele keer wordt zijn 
verjaardag met een preek opgeluisterd. Deze preken zijn bijzonder rijke 
bronnen die veel informatie bieden over de beeldvorming rondom Willem III. 

                                                                    
194 Tobias Tegnejus, Predicatie, te samen ghestelt, ter occasie van den h. doop, bedient 
aan de eerst-geborene sone van … prins Wilhelm (Den Haag 1651) 20. 
195 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Paperback-editie, 5e druk; Franeker 
2001) 773-774. 
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Dat Willem zelf een sluwe propagandist was die op geraffineerde wijze een 
overtuigend beeld van zichzelf wist te creëren is door verscheidene historici 
reeds opgemerkt.196 Volgens Tony Claydon was er zelfs één medium waar 

Willem in het bijzonder gebruik van maakte om in Engeland propaganda voor 
zijn regime te maken: de preek.197 Het is daarom opmerkelijk dat er nooit 

gekeken is naar Nederlandse preken waarin Willem III centraal staat. Hoewel 
preken die in de Republiek verschenen geen onderdeel uitmaakte van 
Willems officiële propagandamachine, ondersteunden predikanten in de 

periode 1672-1702 trouw zijn beleid.198 Zij participeerden op actieve wijze in 
de beeldvormingsprocessen rondom Willem III en maakten gebruik van de 
beelden, concepten en metaforen die in pamfletten, munten en prenten 

voorhanden waren. De overeenkomsten tussen Willems propaganda en 
Nederlandse preken zijn dan ook groot, ook omdat de revolutionaire retoriek 
in 1688-1689 aansloot op de wijze waarop predikanten altijd de Nederlandse 

Opstand hadden verdedigd. Predikanten steunden hem daarom in zijn 
levenslange strijd tegen Lodewijk XIV en verdedigden zijn kroning in 1689. 
Voor hen was Willem III de grote held, de Hercules en dappere strijder, die 

Nederland in 1672 van de afgrond redde en Engeland in 1688 bevrijdde van 
een despotische koning. De koning-stadhouder is voor hen een held om dat 
hij zijn leven in de waagschaal legde om Nederland te bevrijden van het 

katholicisme en absolutisme. Zij zien in hem de verdediger van de 
protestantse godsdienst in Europa en als degene die het Lodewijk XIV 
onmogelijk maakte om over Europa te heersen als een tiran. 

 

2.1 Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) 

De ‘ware vrijheid’ 

Toen Willem III in november 1650 werd geboren lagen de politieke 
verhoudingen in de Republiek heel anders dan toen hij in maart 1702 

overleed. Maar naarmate de jonge prins ouder werd, namen zijn kansen toe. 
Want het Eerste Stadhouderloze Tijdperk was in geen geval een Oranjeloos 
tijdperk. Olaf Mörke heeft laten zien dat er tussen 1650 en 1672 een 

functionele relatie tussen het hof en republikeinse kringen bestond. Als het 

                                                                    
196 Olaf Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’? Die Funktion des Hauses Oranien und 
seines Hofes in der politischen Kultur der Republik der Vereinigte Niederlande im 17. 
Jahrhundert (Münster 1997) 302; Jonathan I. Israel, ‘Propaganda in the making of the 
Glorious Revolution’ in: Susan Roach ed. Across the narrow seas. Studies in the history 
and bibliography of Britain and the Low Countries (Londen 1991). 
197 Tony Claydon, William III and the godly revolution (Cambridge 1996). 
198 Vgl. Donald Haks, ‘Propaganda from the pulpit?’ in: Jan A.F. de Jongste and 
Augustus J. Veenendaal, jr. ed., Anthonie Heinsius and the Dutch Republic 1688-1720. 
Politics, war, and finance (Den Haag 2002) 89-114. 
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hen uitwam, maakten de regenten dankbaar gebruik van het hof en de hoofse 
praal.199 Verder bleef Oranje onderwerp van een publiek debat.200 Het 
discours van de ‘ware vrijheid’ dat in de periode 1650-1672 dominant was, 

moet daarom misschien vooral als een politiek-ideologische rechtvaardiging 
gezien worden van de controversiële, voortdurende uitsluiting van de prins 

van publieke ambten door de Hollandse regenten. Toen de prins de 
meerderjarige leeftijd van 23 jaar bijna had bereikt, werd de politieke druk op 
de regenten die hem buiten alle publieke ambten wilden houden steeds 

groter. Vooral raadpensionaris Johan de Witt kwam in toenemende mate 
onder vuur te liggen.201 Tegen deze achtergrond moet de ‘ware vrijheid’ 
worden begrepen. Volgens de ideologie van de ware vrijheid, die vooral in de 

regentenkring rond De Witt aanhang vond, was er in de Republiek geen plaats 
voor een (erf)stadhouder. In de ‘Deductie’ van De Witt, opgesteld ter 
rechtvaardiging van de ‘Akte van Seclusie’ van 1654, zette de machtige 

raadpensionaris uiteen dat in een vrije republiek niemand door afkomst enig 
recht op hoge ambten had.202 Sommige staatsgezinde pamfletschrijvers gingen 
verder dan de raadpensionaris. Om Hollands ware vrijheid te garanderen 

diende de prins van Oranje uit het politieke bestel te worden geweerd en 
daarom pleitten zij voor de afschaffing van het stadhouderschap.203 
Uiteindelijk zou het stadhouderschap in Holland inderdaad afgeschaft worden. 

De regenten hadden het voorstel gedaan de prins van Oranje het kapitein-
generaalschap te vergeven wanneer hij de meerderjarige leeftijd van 23 jaar 
zou bereiken. Voorwaarde was wel dat de prins af diende te zien van het 

stadhouderschap in andere provincies. Tevens zou het ambt van stadhouder 
in het gewest Holland worden afgeschaft. Dit ‘Eeuwig Edict’ werd in 1667  

door de Staten van Holland aangenomen.204 
 Dat Oranje in de periode 1650-1672 een gevoelig onderwerp was 
bleek al uit de schorsing van de dominees Eleazar Lootius en Jacobus 

Stermont in 1652, die volgens de Hollandse regenten te orangistisch 

                                                                    
199 Olaf Mörke, ‘De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw’ in: 
Peter te Boekhorst e.a. ed., Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een 
historisch-antropologisch perspctief (Meppel 1992) 54-55. 
200 Jill Stern, Orangism in the Dutch Republic in word and image, 1650-75 (Manchester 
en New York 2010). 
201 Wout Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum 
2001) 56-79. 
202 G.O. van de Klashorst, ‘De ware vrijheid, 1650-1672’ in: E.O.G. Haitsma Mulier en 
W.R.E. Velema ed., Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw 
(Amsterdam 1999) 164. 
203 Van de Klashorst, ‘De ware vrijheid’, 170-178. 
204 Israel, De Republiek, 872-873; Luc Panhuysen, De ware vrijheid. De levens van Johan 
en Cornelis de Witt (Amsterdam en Antwerpen 2005) 346-348. 
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preekten.205 Over de periode 1650-1672 zijn er dan ook slechts drie in druk 
verschenen preken overgeleverd die gerelateerd zijn aan het Huis van Oranje. 
Het gaat om een dooppreek, een preek naar aanleiding van Willems eerste 

bezoek aan zijn graafschap Buren in 1657 en een preek naar aanleiding van 
zijn benoeming tot Eerste Edele van Zeeland in 1668. Deze geringe oogst is 

ongetwijfeld mede veroorzaakt door de koerswijziging die de Hollandse 
regenten insloegen. Preken over Oranje lag gevoelig. De preek die Johannes 
Thilenus in 1668 hield naar aanleiding van Willems benoeming tot Eerste 

Edele van Zeeland, schijnt zelfs een kleine rel veroorzaakt te hebben. Thilenus 
schrijft namelijk in zijn voorwoord dat hij geenszins van plan was zijn preek in 
druk uit te geven, totdat hij bemerkte dat verscheidene mensen de preek 

geheel verkeerd interpreteerden ‘en veranderende en verdraeyende in een 
quaden zin, ’t geen geseght is’.206 Nu was de aanleiding van zijn preek – de 
eigenmachtige beslissing van de gewestelijke Staten van Zeeland om Willem 

III in 1668 tot Eerste Edele te benoemen – controversieel. Want de Hollandse 
regenten waren niet van plan de telg uit het geslacht van Oranje-Nassau tot de 
waardigheden van zijn voorvaderen te verheffen. De Witt probeerde daarom 

de vergeving van belangrijke ambten aan de jonge Willem zo lang mogelijk te 
traineren in de hoop dat de roep om Oranje na een lange, succesvolle 
regeringsperiode van de regenten zou afnemen. De Witt was dan ook 

onaangenaam verrast toen hij vernam dat Willem tot Eerste Edele van 
Zeeland benoemd was. Hij was bang dat de prins zijn zinnen nu zou zetten op 
het stadhouderschap.207 Deze omstandigheden maakten de preek van 

Thilenus tot potentieel explosief materiaal. Enerzijds werd de benoeming van 
de prins tot Eerste Edele met argusogen door de Hollandse regenten bekeken. 

Anderzijds was de installatie van de prins een feestelijke gebeurtenis in 
Zeeland, die een aantal dagen na de benoeming met een preek werd 
opgeluisterd. De prins zelf was tijdens de plechtig gehouden kerkdienst 

aanwezig. De preek vertoont dan ook alle kenmerken van een 
gelegenheidspreek waarbij een belangrijke benoeming wordt bekrachtigd met 
een feestelijke rede. 

In zijn preek slaat Thilenus overigens een gematigde toon aan. Zijn 
preek heeft veel overeenkomsten met het genre van de vorstenspiegel, 
waarin de bestuurlijke en morele plichten van een vorst aan bod komen. 

Puntsgewijs gaat hij na wat de verplichtingen van een prins zijn. Toch lijkt 

                                                                    
205 M.Th. Uit den Bogaard, De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste 
stadhouderloze tijdperk (Groningen 1954) 108; G.R.W. Dibbets, Johannes Vollenhove 
(1631-1708) dominee-dichter. Een biografie (Hilversum 2007) 164. 
206 Johannes Thilenus, Schat der princen, vertoont in een predicatie … in 
tegenwoordigheyt van Sijn Hoogheyt, den Prince van Orangien (Middelburg 1668) Aen 
den Leser. 
207 Troost, Willem III, 165-166. 
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het wel duidelijk welke onderdelen van de preek voor opschudding hebben 
gezorgd. In de volgende passage stelt de predikant dat de Zeeuwse voorspoed 
verbonden is met die van de prins: ‘de vastigheyt van Onse tijden staet in de 

vastigheyd van Sijne tijden, en de sterckte van onse behoudenisse is 
ghevestight in de sterckte van sijne behoudenisse’.208 Daarnaast wordt het 

Hollandse beleid ten aanzien van het publiek gebed openlijk bekritiseerd. 
Holland wilde namelijk het publiek gebed aan te passen aan de nieuwe 
machtsverhoudingen. Want hoewel Willem geen publieke ambten bekleedde, 

werd er in de gerformeerde kerken nog steeds voor de prins van Oranje 
gebeden. Al vanaf 1652 probeerden de Hollandse regenten aan deze situatie 
een einde te maken. Pas in 1663 bepaalden de Staten van Holland dat er eerst 

voor de soevereinen, de Staten van Holland, gebeden moest worden en 
daarna voor de Staten-Generaal en de Raad van State. De volgorde was 
veelzeggend. Opzienbarend was ook dat de naam van Oranje niet meer 

voorkwam in hun lijst. Dit was een omstreden besluit en verschillende 
provincies, waaronder Friesland en Gelderland, protesteerden tegen dit 
eenzijdige optreden van Holland. De discussie over het gebed werd in de 

openbaarheid gevoerd; voor- en tegenstanders maakten in boeken, 
vlugschriften en pamfletten hun mening kenbaar.209 Thilenus reageert op 
deze kwestie wanneer hij stelt: ‘Al wierdt in geen publijcke Kerken en 

openbare Gebeden in andere Provintien, ghewagh ghemaekt van Sijn 
Hoogheyt wy konnen in onse Kercken, en in onse Ghebeden niet Swijgen.’210 
Thilenus roept dan ook aan het slot van zijn preek op blij te zijn voor ‘de 

Hoogheden van onsen Vorst, en Eerste Edele van onsen Staet’ en te bidden 
voor ‘sijn Hoogheyts welstant en voorspoet.’211 

Ongetwijfeld waren er meer predikanten die in het eerste 
stadhouderloze tijdperk de jonge Willem graag aan het hoofd van de regering 
zagen. Predikanten waren in het algemeen voorstanders van een vaag 

republicanisme, het liefst met een stadhouder als eminent hoofd.212 In de 
literatuur wordt er meestal een onderscheid aangebracht tussen voetiaanse 
en coccejaanse predikanten. De leden van deze twee elkaar gedurende de 

tweede helft van de zeventiende eeuw bestrijdende theologische scholen – die 
zich lieten leiden door de theologie van hun voormannen Gisbertus Voetius 
(1589-1676) en Johannes Coccejus (1603-1669) – zouden niet alleen 

                                                                    
208 Thilenus, Schat der princen, 5. 
209 Uit den Bogaard, De gereformeerden en Oranje, 205vv. 
210 Thilenus, Schat der princen, 5. 
211 Ibidem, 21. 
212 Joris van Eijnatten, God, Nederland en Oranje. Dutch calvinism and the search for the 
social centre (Kampen 1993) 156; M. van der Bijl, ‘Pieter de la Court en de politieke 
werkelijkheid’ in: Blom en Wildenberg ed., Pieter de la Court en zijn tijd. Aspecten van 
een veelzijdig publicist (1618-1685) (Amsterdam en Maarssen 1986) 72. 
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afwijkende opvattingen over gereformeerde theologie en exegetische 
methoden erop nahouden, maar ook in politicis in verschillende kampen in te 
delen zijn. Coccejanen zouden dan hoofdzakelijk gelieerd zijn aan de 

staatsgezinde facties en voetianen aan de orangistische.213 Maar zelfs de felste 
voetianen en de vurigste orangisten hielden zich op de achtergrond. Bij de 

doop van Willem III in 1651 had de voetiaan Tobias Tegnejus, sinds 1642 
predikant te Den Haag, nog de hoop uitgesproken dat ‘hare Edele Hoogh. Ende 
Groot-mogendheyden, siende hem in Jaren/ krachten/ ende alle genade Godes 

opwassen/ ende met allerleye qualiteyten/ die in een Godsaligh/ 
verstandigh/ voorsichtigh/ ende manhaftigh Prins, vereyscht werden’ ooit in 
de gelegenheid zullen zijn de prins van Oranje ‘te maken door haar gunste/ 

een Na-volger van sijn doorluchtige Vaders … eere/ ende bedieninge in dese 
Provintien/ gelijck Godt Almachtigh/ door de nature hem gemaackt heeft/ 
Erfgenaam van desselven goederen/ ende Heerlijcheyden’.214 In de preek die 

Gerbrandus Scutter een aantal jaren later publiceerde naar aanleiding van de 
intrede van de jonge prins in zijn graafschap Buren is deze wens achterwege 
gelaten en ook Thilenus laat zich in de bovengenoemde preek niet op een 

dergelijke manier uit.  
Dat neemt niet weg dat Scutter in zijn intredepreek, toen Willem nog 

maar zes jaar oud was, de vrijheid neemt de loftrompet te steken op de 

voorouders van de prins. Hij roemt de ‘Doorluchtige Helden, Willem, Mauritz, 
Frederik en Willem de Twede’, die ‘zo doorluchtig in deugt en dapperheit’ 
waren, dat ‘in onpartydige Geschiedenisse niets snoods van dezelve zoude 

konnen ontmoeten’.215 De uitlating dat niets snoods ooit in de 
geschiedenisboeken te vinden zal zijn, is misschien toch wel wat kras gezien 

de greep naar de macht die de vader van het jonge prinsje nog geen zeven 
jaren geleden had gedaan. Scutter heeft zich daardoor echter niet door laten 
ontmoedigen en schrijft dat Willems voorouders ‘wytberoemde Helden zyn/ 

over welker daden de waerelt zich als over iet ongehoorts verwonderde/ en 
welker Namen gelyk een krachtige blixem den vyanden verbaasden/ zo dat 
deze Hoog-gedachte Prinsen zo veele triomfen bevochten/ als het vereenigde 

Nederlandt Vyanden hadt’. Een ieder moet bekennnen, vervolgt hij, ‘dat die 

                                                                    
213 W.J. op ’t Hof, ‘De verschillen tussen voetianen en coccejanen in het licht van hun 
verklaringen van de Heidelbergse Catechismus’ in: F.G.M. Broeyer e.a. ed., Een 
richtingenstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en coccejanen 1650-1750 
(Zoetermeer 1994) 55; J. van den Berg, ‘Het stroomlandschap van de Gereformeerde 
Kerk in Nederland tussen 1650 en 1750’ in: Broeyer e.a. ed., Een richtingenstrijd,  20-
21; M. van der Bijl, ‘De tweedracht van voetianen en coccejanen in politiek perspectief’ 
in: Broeyer e.a. ed., Een richtingenstrijd, 74-94. 
214 Tegnejus, Predicatie, 20. 
215 G. Scutter, De macht van Godt geordineert, voorgesteld aan de gemeinte van buren 
…ter oorzaake van de eerste intreede Zyner … Hoogheit prins Willem de III. Binnen zyn 
graafschap Buren (Leiden 1748) 19. 
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Hoog-gedachte Nassausche Helden zyn geweest de Mannen van Godts 
rechternhant, waar door Hy zynen wyngaardt hier ter plaatze geplant 
heeft’.216 Hoewel Scutter niet exliciet een pleidooi voert de jonge prins in de 

nabije toekomst te verheffen tot de waardigheden die zijn voorouders hadden 
bekleed, is hij wel van mening dat ‘zyne Onderdanen/ groote reden hebben/ 

om ons in zyn persoon en tegenwoordigheit te verheugen.’ Ook schrijft hij dat 
een eventuele vroegtijdige dood van Willem III een voorteken ‘van onzen 
ondergang zyn zoude’.217 Maar hoewel Scutter en andere predikanten een 

paar aardige woorden spreken over dit kleine prinsje en zijn doorluchte 
voorouders, toch vind men in deze preken geen kritiek op de regenten 
vanwege de uitsluiting van de jonge prins van publieke ambten. 

 
Eendracht maakt macht 

Vroegmoderne predikanten waren in de regel gezagsgetrouwe 

overheidsdienaars, die het heersende regime met hun preken 
ondersteunden.218 De kerk was nauw verbonden met de overheden van de 
Republiek. Zij kan gezien worden als de ideologische steunpilaar van de staat 

en de predikanten van de publieke kerk zagen het als hun taak 
gehoorzaamheid aan de overheden in te scherpen. Zo wordt wanneer het 
heersende regime staatgezind is, nauwelijks over Oranje gesproken. Als dan 

een stadhouder weer aan de macht komt, wordt zijn gezag ondersteund door 
predikanten. Dat was precies wat er gebeurde in 1672. Wat opvalt in de 
gepubliceerde preken tussen 1650 en 1702 waarin Willem III wordt 

gerepresenteerd, is de afwezigheid van de orangistische kritiek op de 
oligarchisch ingestelde Hollandse regenten, die de vrijheid door hun 

zelfzuchtige gedrag zouden schaden en het particuliere belang van het gewest 
Holland boven het algemene, publieke belang van de Unie zouden stellen.219 
Ook wordt over de uitsluiting van Willem III door de Hollandse regenten van 

publieke ambten nauwelijks gesproken. Terwijl in 1672 grote hoeveelheden 
orangistische pamfletten verschenen waarin de ideologie van de ‘ware 
vrijheid’ in discrediet werd gebracht en de regenten van verraad werden 

                                                                    
216 Scutter, De macht van Godt geordineert, 21 
217 Ibidem, 21-22. 
218Joris van Eijnatten, ‘Reaching audiences. Sermons and oratory in Europe, 1660-
1800’ in: Stewart J. Brown e.a. ed., Cambridge History of Christianity VII. Enlightenment, 
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beschuldigd,220 bekritiseert slechts een enkele predikant het regime van de 
‘ware vrijheid’. Een goede verklaring hiervoor is dat de meeste preken waarin 
Willem III wordt gerepresenteerd na het jaar 1672 gepubliceerd zijn. Want in 

het jaar 1672 zelf waren er wel predikanten die in hun (ongepubliceerde) 
preken tot oproer aanzetten en orangistisch preekten.221 Wat betreft gedrukte 

werken is bekend dat eind 1672 het aantal pamfletten drastisch daalde. Ook 
luwde de intensiteit van de burgerbeweging. De censuur werd strenger en de 
straffen werden zwaarder.222 In januari 1673 liet Willem III alle Haagse 

predikanten bij zich komen en verzocht hen om ‘sich van het seditieus 
predicken te willen abstineren ende de saecken van staet en regeringe niet 
mede op stoel te brengen, maer ter contrarie de gemeente te vermaenen tot 

liefde en eendracht, ende tot respect en gehoorsaemheyt tegens haere 
overigheyt.’223 

Van predikanten werd verwacht dat zij zich niet al te zeer met 

politieke aangelegenheden bemoeiden. In de praktijk kwam het er op neer dat 
de overheden van predikers verwachtten dat zij geen kritiek uitten op hun 
functioneren. In hun gepubliceerde preken doen zij dit ook meestal niet. In 

preken die verschenen in 1672-1702 werd het verleden niet opgerakeld en 
zelfs staatsgezinde regenten die het regime van de ware vrijheid hadden 
gesteund worden met rust gelaten. Predikanten probeerden met hun preken 

de eendracht te bewaren. Zij functioneerden daarom eerder als 
bruggenbouwers dan als splijtzwammen. Na Willems dood bijvoorbeeld, toen 
de regenten weer zonder een Oranje als machtige patroon regeerden, roepen 

predikanten de bestuurders van de Republiek op om de onderlinge harmonie 
te bewaren. Le Roy verwacht dat de regenten ‘een goede en Naauwkeurige 

Correspondentie, mitsgaders onderlinge Harmonie’ zullen handhaven en hij 
houdt zijn lezers het ‘bekende Deveys van onzen Nederlandze Staaten op 
haare Munt geslagen’ voor, namelijk ‘Eendragt Maakt Magt, of door Eendragt 

worden kleine Dingen groot.’224 Van Eybergen spreekt de hoop uit dat 
regenten hun eigen ‘sin spreuk Concordia res parvae crescunt, discordia 
maximae dilabuntur’ onder ogen zullen houden.225 Het aloude motto 

Concordia Res Parvae Crescunt was sinds de tijd van de Nederlandse Opstand 
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het devies van de Staten-Generaal. Waar het eerste deel van de zinspreuk 
eendracht aanbeveelt, spreekt het tweede deel, Discordia Maximae Dilabuntur 
over de angst voor conflicten.226  

Politieke verdeeldheid werd door predikanten verafschuwd.227 
Doesburg schrijft bijvoorbeeld dat regenten ‘een volkomen eenigheid, liefde 

en vertrouwelijkheid’ moeten onderhouden.228 Volgens Vollenhove dienen de 
regenten de handen ineen te slaan ‘eendragt en liefde en onderlinge 
vertroutheit’ te kweken ‘en alles in deze zware tyden by ’s Lants welvaart en 

den gereformeerden Godtsdienst kloekmoedig op te zetten’.229 Tiele bidt dat 
‘het sevenvoudig snoer, der zeven ‘tzamengebondene Provincien 
onverbreekelijk’ mag zijn en ‘de eendragt zoo ongemeen groot’ opdat ‘onze 

Overheden altoos zijn mogen voedster-Heeren van Gods Kerke, en trouwe 
Vadere van ons vrye Nederland’.230 Van Til waarschuwt voor de ‘Hoeksche en 
Cabbeljaauwsche tyden, die in voorige eeuwen veele huysen verslonden en 

veel bloet vergooten hebben’.231 Hij is een uitzondering in die zin dat zijn 
preek bij staatsgezinde regenten goed in de smaak zal zijn gevallen. 
‘Vertrouwt op den HEERE, ende niet al te seer op Princen’, schrijft hij in zijn 

preek refererend naar Psalm 146: 3. Hoewel de stadhouder van de predikant 
wel de eer krijgt die hem toekomt, is Van Til van mening dat het volk, nu de 
prins overleden is, zich stil moet houden en op de ‘wackere Landsvaders’ moet 

vertrouwen aan wie het ‘nog vermogen, nog wijsheyd ontbreekt’.232  
 
Concepten van een confessionele orde 

Ook al preekten predikanten over Oranje, zij probeerden een 
gemeenschappelijke politieke taal te ontwikkelen die zo breed mogelijk 

gedragen werd. Van deze taal vormden de begrippen vaderland, vrijheid en 
religie de voornaamste bouwstenen. De term vaderland werd gebruikt 
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wanneer predikanten de Republiek als geheel wilden aanduiden.233 De 
gereformeerde kerk was als een van de weinige supragewestelijke 
organisaties in de Republiek gesteld op eenheid binnen de Unie en in preken 

komt men provinciaal particularisme dan ook maar zelden tegen. Peter 
Rietbergen vraagt zich af of de inwoners van de Verenigde Nederlanden zich 

wel burger wist van de Republiek. Hij denkt van niet.234 Toch proberen 
predikanten de Republiek als geheel voor te stellen en de gemeenschapszin te 
versterken. Predikanten spreken het publiek bijvoorbeeld aan met termen als 

‘ware Nederlanders’,235 ‘trouwe Nederlanders’,236 en zij stellen het vaderland 
voor als het verenigde Nederland. De term ‘Nederland’ wordt dan ook 
opvallend vaak gebruikt. Het was voor het ‘Verëende Nederlandt’ waarvoor de 

het Huis van Nassau hun ‘bloedt stortte’.237 Nimmermeer’, schrijft een 
predikant in 1695, ‘was ons Nederland tot die gezegende staat en hoogte van 
voorspoed gekomen’.238 En een ander bidt dat God ‘onse Hooge Machten van 

Nederland’, nu Willem is gestorven, ‘wil aendoen met den Geest der wijsheyd 
en des verstands, de Geest des raeds en der sterkte, de Geest der kennisse en 
der vreese des Heeren’.239  

Volgens Peter van Rooden gebruikten predikanten het begrip 
‘vaderland’ vrijwel niet in hun biddagspreken. Zij lieten dit volgens Van 
Rooden na omdat het gebruik van dit begrip had kunnen leiden tot het maken 

van een onderscheid tussen politieke en kerkelijke gemeenschap, terwijl 
predikanten juist de eenheid tussen die twee wilden benadrukken. Zij zagen 
de kerkelijke en seculiere autoriteiten als ordenende elementen binnen één 

lichaam. Daarom mijdden zij zorgvuldig het begrip vaderland, aldus Van 
Rooden.240 In preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd kan men van 

een dergelijke koudwatervrees echter niet spreken. Het begrip vaderland 
komt in deze preken veel voor. Zo hangt volgens Bosch de welstand ‘van ons 
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Vaderlandt, en van de Protestantsche Religie’ af van de persoon van Willem 
III.241 Zo ook Van Zelst die in zijn lijkpreek schrijft dat Willem de ‘belangen van 
het Vaderland als sijn eigen [heeft] behertigt en de vryheid, waar van ten tijde 

sijner Voor-Vaderen de grond gelegt was, tegen alle gedreigde ondergang 
gehanthaaft’.242 Le Roy stelt dat de ‘alderhoogste God/ van tijd tot tijd getoond 

heeft … dat hy … ons Vaderland, tot hier toe wel gedaan heeft’.243 En volgens 
Van Assendelft worstelde Willem vaak in zijn gebeden met God, net als de 
oudtestamentische patriarch Jacob, ‘om sijn Zegen over hem, Gods Kerk, en 

ons Lieve Vaderland.’244  
Nederland of vaderland, of kortweg: land, wordt vaak in één adem 

genoemd met de term ‘kerk’. Willem was bijvoorbeeld zo dapper en nobel dat 

hij het niet erg vond zijn leven te ‘verliesen voor Land en Kerke’.245 Zijn dood 
is daarom ook een ‘groot verlies van Land en Kerk’, aldus een ander.246 
Volgens Ubink schrijft men een ‘plegtige vast-en-bede-dag’ uit ten behoeve 

van ‘Land en Kerk’.247 Met ‘kerk’ wordt dan de gereformeerde godsdienst 
bedoeld en soms ook, met het oog op Europa, het protestantisme. Dat is ook 
het geval met het begrip religie. Religie is in vrijwel alle gevallen een 

aanduideling voor de gereformeerde godsdienst. Om dit duidelijk te maken, 
spreken predikanten soms van de ‘ware Religie’,248 of van ‘onze 
Gereformeerde Religie’.249 Maar meestal noemen zij de gereformeerde 

godsdienst kortweg: religie. Dit begrip religie vormt vaak een paar met het 
begrip vrijheid. Het begrip ‘vrijheid’ werd door predikanten in de meeste 
gevallen gebruikt om de afwezigheid van een (buitenlandse) tiran aan te 

duiden.250 Predikanten gaan in hun preken stelselmatig uit van de 
republikeinse regeringsvorm, waarin de Statenvergaderingen souverein zijn 

en waar de stadhouder de dienaar van de Gewestelijke Staten is. Zo laat Van 
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Eybergen er geen misverstand over bestaan wie er in de Republiek drager van 
soevereiniteit is: ‘Wy erkenden nooit hooger Souvrain als den Staat dezer 
Landen: elk weet in welke Hoedanigheid Orangien onder ons bewind had’, zo 

schrijft hij.251 Ook de predikant Van Halen schrijft dat Willem III ‘geen koning 
van Nederland’ was. ‘God heeft ons zoo een soort van heerschappije gegeven/ 

die met ons Land en Landaard zoo wel overeenkomt/ dat wy geen reden 
hebben deshalve ons eenige andere te verwenschen’.252 Daarnaast gebruiken 
predikanten het begrip vrijheid in religieuze zin en daarmee bedoelt men de 

vrijheid de gereformeerde religie uit te oefenen.253 Religie en vrijheid worden 
net als land en kerk door predikanten samengetrokken. Zo hebben zij het over 
de ‘Vryheit van Regeeringh en Religie’ van de Republiek.254  

Volgens dit confessioneel-republikeinse discours waren de 
gereformeerde godsdienst en de republikeinse vrijheid de onwrikbare zuilen 
van het vaderland. De propaganda van Willem van Oranje had een eeuw 

geleden nog een appel gedaan op de liefhebbers van het vaderland om 
protestanten en katholieken te verenigen in de strijd tegen de Spanjaarden. De 
getrouwe vaderlanders dienden volgens dit pre-confessionele discours de 

rijen te sluiten uit liefde voor de vrijheid en het vaderland om de tyrannie te 
kunnen verdrijven.255 Maar honderd jaar later had de gereformeerde kerk zich 
gevestigd als publieke kerk. Het algemene belang viel volgens predikanten 

samen met de welvaart van land en kerk. De grote antagonist van dit 
collectieve waardesysteem van de Republiek was volgens hen niet de 
oligarchische, Hollandse regentenkliek maar de buitenlandse agressor 

Lodewijk XIV. Om de eenheid te bevorderen en het gemeenschapsgevoel te 
versterken, creëerden predikanten een gemeenschappelijke vijand. De 

Fransen in het algemeen en de Zonnekoning in het bijzonder werden de 
verklaarde vijanden van de Republiek, zoals eens Alva, Filips II en de 
Spanjaarden dat waren geweest. In het collectieve geheugen van de Republiek 

namen de Fransen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw geleidelijk de 
plaats van de Spanjaarden in.256  
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2.2 Willem aan de macht (1672-1702) 

1672: Het Rampjaar 

De schuld van de Franse inval in 1672 werd niet gelegd bij staatsgezinde 

politici, zoals orangistische pamflettisten in het Rampjaar hadden gedaan.257 
De woede van de predikanten over het onrecht dat de Republiek was 

aangedaan, richtte zich niet op De Witt of De Groot, maar op de 
machtswellustige koning van Frankrijk. Engeland en Frankrijk hadden reeds 
in 1670 een geheim verdrag met elkaar gesloten met als doel de Republiek 

aan te vallen. De oorlogsdreiging werd de jaren daarna steeds groter en onder 
deze omstandigheden was De Witt bereid Willem III in februari tot kapitein-
generaal te benoemen. In april 1672 verklaarden Frankrijk en Engeland de 

Republiek de oorlog. Het Staatse leger was in de zomer van dat jaar geen partij 
voor de Fransen, die met een enorm leger van 118.000 infanteristen en 12.500 
cavaleristen, de Republiek binnentrokken. Zij wisten op 23 juni de stad 

Utrecht in te nemen en op dezelfde dag namen de Münsterse en Franse 
troepen Zwolle en Kampen in. Admiraal De Ruyter kon een gecombineerde 
Engels-Franse vloot ternauwernood beletten een landing op de Nederlandse 

kust te realiseren. De inname van Holland en Zeeland leek slechts een kwestie 
van tijd en er brak er in de steden van deze gewesten grote paniek uit. De 
volkswoede richtte zich op de regenten en onder druk van de bevolking en de 

schutterijen werd het Eeuwig Edict verbroken en de prins van Oranje tot 
stadhouder van Zeeland en Holland benoemd. Op 20 augustus werden De Witt 
en zijn broer door een woedende menigte gelyncht. Een nieuw oproer barstte 

daarop los. Het lukte de stadhouder een einde te maken aan de onrust, onder 
andere door de wet te verzetten en in enkele steden het gezag te herstellen.258  

Willems belangrijkste tegenstrever, De Witt, was nu vermoord maar 
een nieuwe vijand had zich al aangediend. De grote aartsvijand van de prins 
gedurende zijn politieke loopbaan was Lodewijk XIV (1638-1715). Willems 

buitenlandse politiek stond tot aan zijn dood in 1702 geheel in het teken van 
de beteugeling van de Franse monarch, die volgens hem met zijn agressieve 
imperialisme een bedreiging vormde voor de vrijheid van Europa en de 

Republiek.259 De Frans-Nederlandse oorlog (1672-1678) was slechts een van 
de vele confrontaties van de elkaar bestrijdende vorsten, die de Europese 
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politiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw domineerden. In 1672, 
een paar maanden na zijn inval, dacht Lodewijk de Republiek er onder te 
kunnen krijgen. Zijn vredeseisen in dat jaar waren fors: hij eiste onder andere 

een schadeloosstelling van 20 miljoen livres, handelsvoordelen en openlijke 
vrijheid voor de katholieke godsdienst in heel de Republiek. Hoewel Lodewijk 

in de veroverde gebieden de gereformeerden vrijheid van godsdienst liet, gaf 
hij in elke plaats die hij veroverde de hoofdkerk aan de katholieken terug.260 
In de Utrechtse Dom verwijderden katholieken de preekstoel, sloegen deze in 

elkaar, verbrandden de kerkbanken terwijl klopjes de kerk reinigden. Het 
katholieke iconoclasme richtte zich ook op de grafmonumenten van militaire 
helden. Vervolgens werd in de stad van Voetius op 9 juni 1672 voor het eerst 

sinds een eeuw de katholieke mis in de Dom gecelebreerd.261 Een jaar later 
hadden de Fransen Utrecht al weer ontruimd en kon een bejaarde Voetius de 
Domkerk weer protestants inwijden met een preek, nadat het altaar was 

verwijderd en de schilderijen en beelden in de kerk waren vernietigd.262  
In de winter van 1672-1673 had het Staatse leger langzamerhand aan 

kracht gewonnen en de in 1672 getekende allianties met Brandenburg en 

Oostenrijk wierpen hun vruchten af. De Ruyter wist met zijn successen op zee 
een vrede met Engeland af te dwingen die in 1674 gesloten werd. Een aantal 
maanden later volgde Münster, dat gedwongen werd de oorlog te beëindigen. 

De oorlog met Frankrijk duurde voort, maar in juni 1674 had Lodewijk van al 
zijn veroveringen slechts de versterkte steden Grave en Maastricht nog in 
handen. Willem was vast besloten Lodewijks agressieve buitenlandse politiek 

met gelijke munt terug te betalen. Om de Franse expansiedrang te kunnen 
keren, achtte hij een inval in Frankrijk noodzakelijk. Aan het hoofd van een 

Nederlands-Spaans-Oostenrijks leger was hij van plan in 1674 een doorbraak 
te forceren, maar het eigenzinnige optreden van de Oostenrijkse bevelhebber 
belette dat. De jaren daarna waren in militair opzicht weinig succesvol voor 

Willem en hij gaf uiteindelijk toe aan het verlangen van de Hollandse 
vredesfactie. De vrede tussen de Republiek en Frankrijk werd tenslotte op 10 
augustus 1678 in Nijmegen gesloten.263 

Een schoolboekje uit 1674, getiteld de Fransche tyrannie, waarin een 
vader zijn zoon verhaalt van de gruwelijkheden die de Fransen in de jaren 
1672-1673 bedreven, laat zien hoe traumatisch de grootschalige inval moet 
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zijn geweest.264 Ook Voetius doet in zijn preek wijdlopig verslag van de 
misdaden die de losbandige Franse soldaten en de buitenlandse overheersers 
in Utrecht tijdens de bezetting hadden begaan.265 Andere predikanten denken 

in latere jaren met schrik en beven aan de gebeurtenissen van het Rampjaar 
terug, ‘doe een tweede Zanherib ondersteund van nog drie andere Magten met 

zulk een heyr op quam als of hy met zijne voet zolen alle rivieren wilde 
uitdroegen’.266 Het gehele land was ‘met zulke schrik en Panische vreeze 
vervuld, dat de Heeren Staaten geen reddinge’ zagen uit de dood.267 Volgens 

Van Eybergen waren de ‘krijgs-benden moedeloze Schapen’ en de ‘Helden 
Wijven’. Alle harten waren gesmolten en alle handen waren slap, zodat er 
‘geen kragt meer overig was’. Alles was ‘vol verwerring en radeloos’.268 Het 

was het jaar waarin God de grimmigheid van zijn toorn over de Republiek had 
uitgestort en waarin hij het land sloeg met een ‘schrykkelyke verbaastheid, 
met veel tegenspoed in den Land-oorlog, afscheurende drie Provincien, 

Gelderland, Overyssel en Utregt’, aldus Doesburg.269 De Franse koning stak 
met het zwaard het ‘lieve Vaderland na de hert-ader’ met zoveel geweld dat 
‘alle het volk door verbaastheid als ontsielt scheen’.270 Volgens Amalia’s 

hofpredikant Van Balen had Lodewijk XIV, die voorzien was van vele ‘kloeke 
mannen’ en ‘een menigte van Volk, als het zant aenden oever van de Zee’, 
slechts één doel. Hij trachtte de ‘Vryheit van Regeeringh en Religie … de 

Pilaren van onsen gesegenden Staat’ omver te werpen.271 Veel kerken hadden 
in het jaar 1672 hun vrijheid verloren, vertelt Doesburg, ‘moetende missen de 
Verkondiginge des Euangeliums’. In dat jaar, zo vervolgt hij, zag men de 

‘Afgodendienaars ingaan in onze Heiligdommen’.272  
De schuld van de Guerre de Hollande legden predikanten volledig bij 

de Franse koning die, gedreven door machtswellust, de Republiek wilde 
ruïneren en de Nederlanders van hun religie en vrijheid wilde beroven. De 
‘Lelyvorst’, aldus Van Til, was van plan ‘Nederland sig te onderwerpen, en 

door die weg sig tot de Monarchy de weg te banen’.273 Dit narratief had een 
aantal voordelen. Ten eerste konden de regenten, die in 1672 door orangisten 
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ervan werden beschuldigd de prins van Oranje uit te sluiten van ambten, de 
landsverdediging te verwaarlozen en met de Fransen te heulen, van kritiek 
worden gevrijwaard. Predikanten wilden geen gevoelige politieke uitspraken 

doen die het land zouden verdelen, maar vrede en eendracht bevorderen. 
Daarom paste kritiek op de regenten niet en door een buitenlandse vijand als 

schuldige aan te wijzen, kon het gemeenschapsgevoel in de Republiek worden 
versterkt. Daarnaast kon de rol van Engeland in de oorlog, Frankrijks 
bondgenoot, worden gemarginaliseerd door de aandacht op de tirannieke 

Fransen te richten. Alleen de Goudse predikant Sceperus schrijft in 1673 dat 
de Engelsen de ‘so schaedelijcken en schandelijcken Broeder-krijg, helpende 
vernielen en verderven sijne Broederen, Buyren, Bontgenooten, en so oude en 

getrouwe Vrienden en Geloofs-verwanten’ onmiddellijk dient te beëindigen.274 
Maar verder leest men over de successen van De Ruyter op zee tegen de 
Engelsen in de preken bijvoorbeeld niets, wellicht ook omdat de admiraal na 

zijn dood in 1676 door de staatsgezinden werd toegeëigend.275 Maar 
belangrijker is dat predikanten, die de dreiging van de Fransen in 1672 met de 
donkerste tinten waarover zij beschikten afschilderden, op die manier een 

volstrekt uitzichtloze toestand creëerden waarin de grote, sterke held Willem 
III verlossend kon optreden. De beschrijvingen van de heldendaden die de 
stadhouder in 1672 verrichtte, krijgen epische proporties indien men in 

ogenschouw neemt in welke benarde omstandigheden de Republiek zich 
volgens de predikanten bevond. De vijand stond voor de deur en het land was 
in rep en roer. ‘Was niet de Kerk, de Godsdienst, het eenigste vermaak van een 

geheyligde Ziele, ons Nederland, onse Provincie, en ons Utrecht in het uiterste 
gevaar’, schrijft Van Toll. ‘Wiens Manmoedig hert sou sig niet in sijnen boesem 

verkrimpen’, vervolgt hij, ‘slegts te gedenken, wat een geween, gehuyl en naar 
geklag op onse straaten gehoord is, wanneer onse vaste Steden met vuur 
verbrand zijn’.276 ‘In dat doodlik gevaar’, aldus Van Zelst, is Willem ‘tot 

Veltheer van den Staat verkoren’. Hij heeft, aldus de predikant, ‘in sijn jonge 
jaren ’t beleid van een oud en ervaren Generaal vertoont, en den moedigen 
viand onder Gods zegen tot glory van de Republik in weinig maanden met 

schand te rugge doen wijken’.277  

                                                                    
274 Jacobus Sceperus, De Chaldeen en Babylonieren onder de voeten van den koninck 
aller koningen: voorbeeldende de wraecke Gods [...] op het bedrijf der koningen van 
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Willems krijgsverrichtingen worden in preken bejubeld, want door 
zijn dapperheid werden de Nederlanders bevrijd. Lastige vragen over de 
legitimiteit van Willems verheffing die door oproeren aan de macht was 

gekomen, hoefden daardoor niet gesteld te worden.278 Toen de nood het 
hoogst was, aldus predikanten, bood de prins ‘grootmoedigh en kloekhartigh 

zyn eigen lyf en leven’ aan zodat de Nederlanders niet genoodzaakt waren ‘de 
Fransche Mogendheit door eenen jaerlyksche schattingpenning te eerbieden, 
en de Vryheit en Godtsdienst by enkele vergunning en tot opzeggent toe te 

bezitten’, schrijft de predikant Moonen.279 Beschrijvingen van Willems daden 
op het slagveld dragen een zeer heftig martiaal en militaristisch karakter. 
Willem was als een ‘Heyrvorst die geen held week in den stryd’.280 Hij wilde 

zich nog liever in ‘in stukken [laten] kappen, als zig aan Vrankrijk 
overgeven’.281 Zodra Willem het ‘Harnas aengegespt , en ’t swaerd aen sijn 
heupe gegord [heeft]’, schrijft Van Assendelft, valt hij als een jonge leeuw aan 

een weet hij ‘de afgescheurde Provintien, wederom te samen binden, de 
omgewroete Hollandsche Tuyn wederom toe-sluyten, en onse soo dier 
gekogte vryheyt vast maken’.282 Vanwege zijn militaire verdiensten noemt de 

Waalse predikant Pielat hem ‘un parfait modele de tous ces grands Heros’.283  
Willem had de Nederlanders gered. Hij was hun verlosser. Hij was ‘als 

Hollands Wagenen, en Ruyteren; daar hy was, off quam, greep ontsettinge, en 

bevinge, den vyand aan’.284 Zonder aarzelen gordde de prins ‘het Sweert aan 
sijn Heupe’, vatte de ‘Leger-stav’ in de hand, bracht de ‘verwerde krijgs-magt 
in order’ en gaf met ‘sijn gezigt en voortogt alleen/ den bevreesden een 

mannelijke moed’. De heldenmoed van zijn doorluchtige voorvaders, aldus 
Ubink, zag men ‘in de Jonge Spruit herleven, als hy zig aan ’t Hoofd van onze 

Heirbenden stelde, om ’t verdrukte Neerland te verlossen van de 
geweldenaryen des Franzen Konings’.285 De stadhouder groeide uit tot de 
grote held, de ‘Lands Verlosser die Louis ten Land uitjoeg/ onze nek ontlast 

van ’t Franse jok/ de gulde Vryheid aan ons wedergav/ de Gods-dienst 
herstelde/ en een glorieuze vrede verworv’.  

                                                                    
278 Over deze oproeren, zie: Reinders, Gedrukte chaos. 
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Willems propagandacampagne 

De persoonlijkheidscultus rondom Willem III in preken, waarin de stadhouder 

figureert als een dappere en onoverwinnelijke Hercules en hij alleen als de 
krijgshaftige redder van het vaderland werd gezien, was een duidelijke breuk 

met het verleden. Hoewel Frederik Hendrik vele militaire succesen had 
behaald, waren predikanten voorzichtig geweest een zondig mens te veel te 
prijzen. De beschrijvingen van zijn deugden en daden blijven beperkt tot 

enkele zinnen. In preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd is er geen 
sprake van angst een sterfelijk mens op te hemelen. Costerus schrijft wel dat 
Willem ‘een sondigh mensch’ is,286 maar van andere predikanten hoort men 

weinig van de zondigheid van de stadhouder. Willems heerlijke deugden en 
voortreffelijke eigenschappen worden door predikanten breed uitgemeten. 
Volgens Mörke was de persoonlijkheidcultus rondom Willem III die tijdens 

zijn leven ontstond een reactie op de verheerlijking van Lodewijk XIV in 
Frankrijk.287 In Frankrijk, aldus Burke, creëerde men een beeld van Lodewijk 
als alwetend, onoverwinnelijk en goddelijk. Hij werd gezien als een nieuwe 

Alexander, een nieuwe Karel de grote, een nieuwe Constantijn en een nieuwe 
Salomo. Katholieke geestelijken vergeleken de Franse monarchie met het 
sacrale koningschap van Saul en David uit het Oude Testament.288  

Of predikanten zich daadwerkelijk hebben laten inspireren door de 
zonnekoning is nog maar de vraag. De persoonlijkheidscultus rondom Willem 
III in preken kwam pas echt goed op gang door de spectaculaire overtocht van 

de stadhouder in 1688 naar Engeland, waarna hij de troon van zijn 
schoonvader Jacobus II beklom. Die cultus werd door Willem III zelf versterkt 

doordat hij een machtige propagandamachine in gang zette. Al eerder, in 
1672, had Willem gebruik gemaakt van de drukpers om zijn zaak te 
verdedigen.289 In de jaren 1688-1689, probeerde hij een beeld van zichzelf te 

creëren als de onbaatzuchtige redder van het Engelse protestantisme. Deze 
propagandacampagne was gericht tegen de Engelse koning Jacobus II en 
vooral tegen diens godsdienstpolitiek. Want hoewel er in 1685, het jaar dat 

Jacobus II de Engelse troon besteeg, nog geen enkele reden was om aan te 
nemen dat hij drie jaar later in aller ijl het land zou ontvluchten, was hij al wel 
een controversieel figuur voordat hij aan de macht kwam. Zijn overgang naar 

het katholicisme rond 1673 hadden hem in het protestantse Engeland niet 
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populair gemaakt. Toch had hij de pogingen van het Lagerhuis in de jaren 
1678-1681 – geleid door de Whigs – om hem uit te sluiten van de 
troonopvolging (Exclusion Crisis) overleefd. Direct na zijn troonsbestijging 

echter, maakte hij zich in Engeland erg ongeliefd door het staande leger uit te 
breiden hoewel het land niet in oorlog was. Verder ontving hij pauselijke 

gezanten, voerde hij aan het hof de katholieke eredienst weer in en plaatste 
katholieken op belangrijke politieke en militaire posten en leidde een 
voorzichtig pro-Frans buitenlands beleid.  

Jacobus’ tolerantiepolitiek en pro-Franse beleid was mede daarom 
zeer omstreden omdat Lodewijk XIV in 1685 het Edict van Nantes had 
opgeheven – het edict dat Franse protestanten godsdienstvrijheid verleende. 

De angst ontstond daardoor dat Jacobus net als zijn neef Lodewijk over zou 
gaan tot de vervolging van protestanten. De publieke opinie, die zich reeds 
decennia kenmerkte door een fel antipapisme, keerde zich daardoor al vrij 

snel tegen hem. Zijn pogingen de macht van de Engelse staatskerk te breken 
en godsdienstvrijheid te verkrijgen voor zowel protestantse dissenters als 
katholieken, en daarmee de wettelijke uitsluiting van dissenters en 

katholieken van publieke ambten ongedaan te maken, stuitte op grote 
weerstand bij wereldlijke en kerkelijke leidslieden. Jacobus schafte de Test Act 
af, die bepaalde dat bekleders van publieke ambten een eed moesten afleggen 

waarbij ze de leer van de transsubstantiatie en andere katholieke praktijken 
dienden te veroordelen als ‘superstitious’ en ‘idolatrous’ en bij de Anglicaanse 
kerk ter communie dienden te gaan. Ook trok Jacobus de Penal Laws in, de 

strafbepalingen die protestantse dissenters en rooms-katholieken het erg 
lastig maakten godsdienstoefeningen te houden en hen in feite verplichtten 

diensten in de Anglicaanse kerk te bezoeken, hoewel de uitvoering van deze 
wetten had afgehangen van de plaatselijke magistraten. Hij vervreemdde 
daardoor de Tories van zich, die hem tijdens de Exclusion Crisis en na zijn 

troonsbestijging in 1685 nog hadden gesteund.  
Toen in 1687 duidelijk werd dat Jacobus’ vrouw, Mary van Modena, in 

verwachting was en het jaar erop het leven schonk aan een mannelijke 

troonopvolger, probeerden leden van de politieke en kerkelijke elite, zowel 
Whigs als Tories, Willem III over te halen Engeland binnen te vallen. Vóór 
deze geboorte gingen zij ervan uit dat Jacobus opgevolgd zou worden door de 

dochter van de koning, Mary Stuart, de vrouw van Willem III. Het idee echter 
dat de godsdienstpolitiek van Jacobus ook na zijn dood voortgezet kon 
worden door een dynastie van katholieke monarchen leidde tot grote onrust. 

Ook Willem III zag met zorg de binnenlandse en buitenlandse politiek van zijn 
schoonvader aan. Behalve dat hij en zijn vrouw de geruchten geloofden dat de 
zwangerschap van Mary van Modena vals was – en dus ook geloofden dat het 

kind dat voor de zoon van Jacobus doorging onwettig was – vreesde Willem 
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dat een Frans-Engelse alliantie zich tegen de Republiek zou keren, net als in 
het Rampjaar 1672. Willems grootscheepse aanval op Engeland in 1688 was 
er vooral op gericht Engeland op te nemen in een anti-Franse coalitie.290 

Daarnaast maakte hij zich zorgen over de toekomst van het Engelse en 
daarmee ook het Europese protestantisme.291 

De Nederlandse stadhouder speelde aan de vooravond van de 
revolutie een slim spel. Historici hebben erop gewezen dat Willem op 
geraffineerde wijze gebruik maakte van verscheidene media om de publieke 

opinie in Engeland, maar ook in Nederland te beïnvloeden. ‘Never before in 
England or on the Continent had these instruments’, aldus Lois Schwoerer 
verwijzend naar Willems propagandacampagne, ‘been utilized together in 

such large number for a single purpose or employed, perhaps, with greater 
effect’.292 Tony Claydon stelt in zijn biografie over Willem III dat hij in enkele 
weken tijd, in de winter van 1688-89, de Engelse natie ervan had weten te 

overtuigen dat ‘papists must be excluded from executive authority in 
England’.293 Ook Jonathan Israel is van mening dat ‘William’s propaganda 
coup’ zeer succesvol was294 en Lisa Jardine stelt dat Willems Declarations of 

the Reasons, het document waarin hij zijn overtocht naar Engeland 
rechtvaardigde, ‘extraordinarily seductive’ is ‘even today’.295 Volgens Mörke 
was Willem dan ook een ‘Meister propagandistischer Selbstdarstellung’ die 

het ‘Medium der Flugschrift zu einen wichtigen Instrument seiner 
Europäischen Politik erhob’.296 Twee pamfletten, die in grote aantallen 
verspreid werden en in meerdere talen verschenen, vormden de kern van 

Willems propagandacampagne, namelijk de al eerder genoemde Declarations 

of the Reasons en het pamflet dat bekend staat als Fagels brief. Het eerste 

pamflet heeft in de historiografie veel aandacht gekregen, het tweede, ten 
onrechte, veel minder. 
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 Dit tweede pamflet, met als volledige titel: Een brief, geschreven door 

den heer pensionaris Fagel, aan Mr. James Steward advocaat, behelzende ’t 

gevoelen der prince en princesse van Orangie; wegens ’t afschaffen van den test 

en penale wetten, had volgens J.R. Jones een groot effect.297 Jacobus had 
gepoogd Willem en Mary te laten instemmen met de herroeping van de Test 

Act. In november 1686 stuurde Jacobus daarom de quaker William Penn, die 
hen daarvan zou moeten overtuigen. Jacobus kreeg nul op het rekest. De 
stadhouder deelde Penn mee dat hij weliswaar een afkeer had van religieuze 

vervolgingen, maar dat hij de Test Act als een noodzakelijke bescherming zag 
van de publieke kerk van Engeland. Een jaar later probeerde Jacobus via de 
Engelse gezant D’Albeville Willem te overreden, maar opnieuw gaf de prins te 

kennen dat hij nooit zijn toestemming zou kunnen verlenen aan de Test Act 

omdat deze de protestantse godsdienst beschermde en ondersteunde. De 
Engelse koning gaf niet op. Hij spoorde Dijkvelt aan – Willems vertrouweling 

en raadgever, die in 1687 naar Engeland werd gezonden om Jacobus ervan te 
verzekeren dat de prins in vrede en vriendschap met hem wilde leven, maar 
ondertussen ook contacten moest leggen met Engelse politici om hen voor de 

prins te winnen – Willem ervan te overtuigen dat de Test Act de macht van de 
Engelse koning beperkte, omdat deze in zijn ministerskeuze niet geheel vrij 
was. Als Willem en Mary hem ooit zouden opvolgen, zou ook hen dit veel 

voordeel opleveren, aldus Jacobus. Toen ook dit zonder succes bleek te zijn, 
probeerde hij zelfs zijn dochter Mary, Willems vrouw, te bekeren tot het 
katholicisme.298 

 Met Een brief geschreven door mijnheer Fagel maakten Willem en 
Mary hun standpunten voor het eerst openbaar. De brief was gedateerd op 4 

november (oude stijl), de verjaardag van de prins. Van de Engelse versie 
werden 45.000 exemplaren gedrukt, die begin 1688 in heel Engeland werden 
verspreid.299 Raadpensionaris Fagel, een van Willems belangrijkste 

propagandisten,300 stelt in deze brief dat de prins en prinses van mening zijn 
dat ‘geen Christen om zyne Conscientie behoort vervolgd, of om dat hy van de 
publyke en vastgestelde Religie verscheelt, qualyk gehandeld te worden’. 

Daarom kunnen zij er ook wel mee instemmen dat ‘men de Papisten in 
Engeland, Schotland en Yerland toelaat in haare Relgie te continueeren, met 
alzo veel vryheyd, als haar van de Staten in deze Provincien word vergunt’. De 
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vrijheid die katholieken in de Republiek hadden en die Willem en Mary ook 
katholieken overzee gunden, is die van ‘een volkomene Vryheyd van 
Conscientie’. Zij zijn geenszins van plan de ‘Rooms-Catholyken de oeffening 

van haare Religie te ontnemen, mits conditie dat dezelve zedig en zonder 
eenige pompe of praal gemanageerd werde’. Volgens Fagel zijn zij dus 

voorstander van het afschaffen van de Penal Laws en ook protestantse 
dissenters zouden een ‘volkomene Vryheid’ moeten krijgen om hun 
godsdienst te kunnen uitoefenen, ‘zonder eenige ontrustinge of 

verhinderinge’.301 Fagel zelf toont zich ook een voorstander van tolerantie. 
‘Wat myn zelfs aangaat’, aldus de raadpensionaris, ‘Ik heb altyd geweest, en 
ben als nog kragtig tegen die gene, welke een Christen wilde vervolgen, om dat 

hy van de publyke en vastgestelde Religie, verscheelt’. Want ware godsdienst 
kan niet afgedwongen worden: zij is zaak van de verkiezende God. Daarom 
moeten de ware gelovigen andere christenen niet vervolgen, maar moeten zij 

medelijden hebben ‘met die gene welke nog in dwalingen zyn opgeslooten … 
God den Heere ondertusschen ernstiglyk biddende, dat hy de zodanige in den 
weg der waarheyd gelieft te brengen, welke daar van afdwalen, terwyle sy alle 

zachtzinnige en vriendelyke Methoden in ’t werk stellen, om haar weer te 
recht te brengen’.302  

Hoewel de prins en prinses en ook de raadpensionaris voorstander 

zijn van een vorm van tolerantie en geen bezwaar hebben tegen afschaffing 
van de Penal Laws, aangezien deze wetten volgens hen tegen de vrijheid van 
geweten indruisen, kunnen zij niet instemmen met afschaffing van de Test Act. 

‘Haare Hoogheden’, schrijft Fagel,  ‘konnen ’t vernietigen van den Test niet 
consenteren’, omdat deze ‘tot Securiteyt van de Protestantsche Religie 

strekken’. De Test Act heeft immers alleen tot doel ‘om de Protestantsche 
Religie voor alle schaade te behoeden, die zy van de R. Catholyke zoude mogen 
ontfangen’. Want als katholieken overheidsbeambten zouden bekleden, zo 

redeneert Fagel, dan zouden zij net zo handelen als katholieke overheden 
elders. ‘Want de Rooms Catholyken’, schrijft hij, ‘en zyn niet te vrede met de 
Gereformeerde van alle Officien van profyt of belang uyt te sluyten, maar 

onderdrukken absoluyt de geheele Excercitie van die Religie’. Van deze 
katholieke intolerantie en vervolgingen zijn helaas genoeg voorbeelden te 
geven, aldus Fagel. Daarom zou de ‘Protestantsche Religie, en de Veyligheid 

van de Natie aan een zeker perykel’ worden blootgesteld indien de Test Act 
zou worden afgeschaft. Bovendien is afschaffing ‘een zaak die strydig is tegen 
de Wetten en Costuymen van alle Christen-Staten, zo wel Papisten als 
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Protestanten, die niemand in de Regeering of publyke Bedieningen toelaaten, 
dan zulke die Professie doen van de publyke en vastgestelde Religie’. Ook in 
de Republiek geldt deze maxime, want katholieken worden van publieke 

ambten geweerd, aldus Fagel. ‘Onse Wetten sluyten haare expres by naame 
uyt van eenige deel in de Regeering, en van alle Employen zo in den Staat als 

Justitie van ons Land’.303 
 Deze opmerkelijke verklaring betekende een scherpe afwijzing van de 
godsdienstpolitiek van Jacobus. Tijdens de Exclusion Crisis, toen Whigs 

Jacobus van de troonsopvolging wilden uitsluiten, had Willem, die destijds 
naast de bastaardzoon van Karel II kanshebber was om door het Lagerhuis 
aangewezen te worden als troonopvolger, via de Staten-Generaal bij de 

Engelse koning aangedrongen op uitsluiting van Jacobus. De verhouding 
tussen Willem en zijn schoonvader was toen Jacobus in 1685 aan de macht 
kwam dan ook verre van harmonieus. Toch probeerde Willem de relatie met 

hem  te verbeteren en de Engelse koning over te halen tot een anti-Franse 
buitenlandse politiek. De goede betrekkingen tussen de twee vorsten leidden 
ertoe dat op 27 augustus dat jaar de bestaande verdragen tussen beide landen 

werden vernieuwd, hoewel Frankrijk deze had willen voorkomen. Maar al 
snel daarna zou de goede verstandhouding tussen Jacobus en zijn schoonzoon 
verstoord raken als gevolg van de godsdienstpolitiek van de Engelse 

koning.304 Willems reactie begin 1688, in de vorm van Fagels brief, op de 
pogingen van Jacobus om voor katholieken volledige vrijheid van godsdienst 
te verkrijgen, was in propagandistisch opzicht een ramp voor de koning van 

Engeland. Anglicanen die met lede ogen aanzagen hoe Jacobus de macht van 
de Engelse kerk probeerde te breken, wisten nu dat er aan de overkant van de 

Noordzee een kampioen van het protestantisme voorhanden was die niet 
alleen via zijn vrouw maar ook via zijn moeder, de zus van Karel II en Jacobus 
II, rechten had op de troon. Daarnaast had Willem zich voor tolerantie 

uitgesproken. Protestantse dissenters konden hopen dat de calvinistische 
stadhouder, mocht hij in Engeland ingrijpen, hun vrijheid van 
godsdienstoefening zou verlenen. Tegenover buitenlandse, katholieke vorsten 

maakte Willem duidelijk dat hij een afkeer had van religieuze dwang en dat 
katholieken niet hoefden te vrezen voor vervolging. Dat opende de weg voor 
een bondgenootschap met katholieke vorsten als de Spaanse koning en de 

keizer van het Heilige Roomse rijk, wiens hulp hij zeker nodig zou hebben 
indien hij in Engeland orde op zaken wilde stellen.  
 In het voorjaar van 1688 besloot Willem in Engeland te interveniëren. 

De prins wilde echter niet als een usurpator beschouwd worden en het 
verzoek van de zeven geestelijke en wereldlijke heren die hem begin juli 1688 
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uitnodigden om in Engeland orde op zaken te stellen kwam hem zeer gelegen. 
Op deze manier kon namelijk zijn overtocht worden gelegitimeerd. In zijn 
Declaration, het in vier talen verschenen pamflet waarin hij de redenen voor 

zijn inval uiteenzet, schrijft hij dan ook dat hij ‘seer ernstelijk versogt’ is ‘van 
een groot getal Heeren, soo Geestelijcke als Weereltlijke, ende van seer veel 

Edelen en andere Onderedanen van allerhande Conditien’, om de protestantse 
godsdienst te handhaven en de wetten en vrijheden van Engeland te 
beschermen.305 Willems Declaration was volgens Israel ‘one of the most 

sensational publications in 17th-century Dutch and English history’.306 
Nederlandse historici maken echter weinig melding van de spectaculaire 
propagandacampagne van de prins en noemen de Declaration zelden.307 In het 

algemeen zijn contemporaine reacties in de Republiek op de omwenteling van 
1688-89 een onderbelicht thema.308 Dat is opmerkelijk, omdat de basis van 
Willems propaganda in de Republiek lag.309 De relatie tussen de Engelse 

propaganda en de Nederlandse is dan ook een belangrijk onderzoeksthema 
dat volop aandacht verdient. In de propaganda van de stadhouder speelde 
Willems manifest een cruciale rol. Het pamflet werd besproken door een 

breed spectrum van politieke leiders in Engeland en de argumenten die erin 
werden verwoord werden grotendeels overgenomen. Ook Nederlandse 
predikanten citeren soms uit het manifest en de argumentatielijnen die zij 

volgen om Willems invasie te rechtvaardigen komen veelal overeen met de 
rechtvaardigingen in de Declaration. In de Declaration legt de stadhouder uit 
waarom hij zich genoodzaakt voelde met een leger naar Engeland te 

vertrekken. Hij stelt dat hij besloten heeft met een grote vloot de Noordzee 
over te steken om te voorkomen dat Engelands wetten, protestantse 

godsdienst en vrijheden vertrapt dreigen te worden. De raadgevers van 
Jacobus, die volgens het manifest de grote schuldigen zijn, hebben de koning 
ingefluisterd dat hij bekleed is met een absolute macht en daarom het recht 

heeft wetten in te trekken en naar believen nieuwe wetten uit te vaardigen 
zonder de medewerking van het parlement. De wetten ter bescherming van de 
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protestantse religie worden nu met voeten getreden en daarom is de 
protestantse godsdienst in groot gevaar. Willem is van mening dat alleen een 
vrij parlement een oplossing kan bieden en dat hij in Engeland met een leger 

zal verschijnen om alle kwaadwillenden die de bijeenroeping van een vrij 
parlement willen voorkomen te kunnen bestrijden. Hij hoopt dat zijn komst er 

toe zal leiden dat ‘alle de Ingesetenen in een geluckige eendragt en goede 
vriendschap met malkander mogen leven; ende dat de Protestantse Religie, 
ende de Vrede, Eer ende welstant van dese Natie vast gebout mogen werden 

op altijt duirende fondamenten’.310  
 
De revolutie van 1688-89 in preken 

In preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd wordt uitvoerig op de 
revolutie van 1688-89 ingegaan. Op het eerste gezicht lijken de 
overeenkomsten tussen de Declaration en de narratieven van predikanten 

groot. Veel predikanten rechtvaardigen Willems overtocht met een verwijzing 
naar Willems Declaration. Hij had geen ander oogmerk, aldus Tiele, dan de 
‘vryheden, wetten, en Protestanse religie te handhavenen; gelijk gebleken is in 

de declaratie van hem uitgegeven den 10 October 1688’.311 Want Jacobus, 
aldus Costerus, die eveneens verwijst naar dit pamflet, had zich ‘door quaede 
Raets-lieden ... laten verleyden’. Dat is de reden dat ‘Sijn Hooghyet den Heere 

Prince van Orange’ gereed staat om ‘met een groote Vloot na Engelandt over 
te schepen’, stelt de predikant.312 Doesburg schrijft dat Willem ‘op dat 
aandringende verzoek’ van de Engelsen nadat hij ‘te vooren een Declaratie 

had uitgegeven, waar in vertoond wierden de onheilen van Engeland’ besloot 
naar Engeland over te gaan en ‘zoo-danigen magt met hem te nemen ... tot 

vaststellinge van de Protestantsche Godsdienst, en tot herstellinge van de 
Wetten en vryheden van Engeland, Schotland en Yerland’.313 In het algemeen 
kan dan ook gezegd worden dat predikanten Willems invasie rechtvaardigen 

met het argument dat hij zich opwierp als beschermer van de wetten, religie 
en vrijheden van Engeland, Schotland en Ierland. De oorlog die Willem tegen 
zijn schoonvader Jacobus voerde was volgens hen een rechtvaardige oorlog.  

Vroegmoderne gereformeerde predikanten waren geneigd een 
defensieve oorlog gevoerd omwille van de religie als een rechtvaardige oorlog 
te beschouwen. In hun beschrijvingen van Willems aanval proberen zij 

daarom het offensieve karakter van de overtocht te bagatelliseren. Het ging de 
Nederlandse stadhouder volgens hen om een herstel van de grondslagen van 
de drie koninkrijken. Het ging hem om de bescherming van de protestantse 
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religie en de vrijheden van het volk. Willem was volgens predikanten de 
bevrijder van het Engelse volk, die enkel uit was op hun heil, hun welvaart en 
voorspoed. Zoals Le Roy schrijft: ‘Een suchtend Volk, onder een 

onrechtveerdige Koning, die alle Wetten des Rijkx/ en Privilegiën der 
Ondersaaten/ van haar socht weg te nemen’, heeft de prins van Oranje 

‘wederom getroost, door der selver spoedige herstellinge’.314 De 
beschrijvingen die predikanten geven van de gebeurtenissen rondom de 
Glorious Revolution verschillen weinig van hun relaas over het Rampjaar. De 

namen zijn anders en de gebeurtenissen zijn niet eender, maar verder zijn de 
overeenkomsten opvallend. Net als in 1672 stond in 1688 de protestantse 
godsdienst op het punt uitgeroeid te worden door een absolutistische tiran. 

Net als in 1672 waren de vrijheden van de burgers in het geding.  
Toch leggen predikanten duidelijk andere accenten dan Willem in zijn 

Declaration. Waar predikanten in de stadhouder de kampioen van het 

protestantisme zien, presenteert Willem zichzelf als de onbaatzuchtige arbiter 
die aan het onconstitutionele handelen van Jacobus een einde tracht te maken. 
Willem werpt zich weliswaar op als verdediger van het protestantisme, maar 

de confessionele retoriek waarvan de meeste predikanten zich bedienen is bij 
hem grotendeels afwezig. Over Jacobus’ katholicisme wordt geen 
waardeoordeel uitgesproken en zijn godsdienstpolitiek wordt slechts gezien 

als in strijd met Engelands wetten. Volgens Steve Pincus was de Glorious 

Revolution dan ook allerminst een religieus geïnspireerde politieke 
omwenteling. Volgens hem kwamen Jacobus’ tegenstanders niet in opstand 

omdat zij diens godsdienstpolitiek verafschuwden, maar omdat zij felle 
tegenstanders waren van zijn op katholicisme en absolutisme gefundeerd 

moderniseringsprogramma. De critici van de Engelse koning, aldus Pincus, 
verwoordden hun bezwaren tegen zijn regering niet in confessionele termen: 
‘they chose to cast their struggle in the language of English liberty rather than 

in terms of the defence of the true religion’.315 Na Willems kroning in 1689 
verdedigden zijn Engelse medestanders de revolutie en de oorlog tegen 
Frankrijk, die onmiddellijk na Willems invasie in 1688 volgde, met een beroep 

op de Engelse en Europese vrijheden die in gevaar zouden zijn vanwege de 
aspiraties van Lodewijk XIV heel Europa te domineren. Slechts enkelen, zo 
schrijft Pincus, waren van mening dat de twee koningen Lodewijk XIV en 

Jacobus II uit waren op de vernietiging van het protestantisme in Engeland en 
Europa en dat de revolutie noodzakelijk was om de protestantse godsdienst te 
beschermen. ‘This traditional reaction, this early Protestant worldview, 
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however, was becoming increasingly untenable’, aldus Pincus. ‘Most, even 
most clerics, in England had already moved away from confessional politics 
and beyond the early Protestant worldview’.316  

Tony Claydon heeft in een reactie op Pincus er echter op gewezen dat 
aanhangers van de Nederlandse stadhouder in Engeland op verschillende 

manieren diens oorlogen tegen Jacobus II en Lodewijk XIV verdedigden. Hij 
geeft toe dat Pincus gelijk heeft wanneer deze stelt dat een aantal Engelse 
propagandisten Willems regering rechtvaardigden met een beroep op de 

Engelse vrijheden. De oorlogszuchtige koning van Frankrijk vormde een 
gevaar voor Britse en Europese vrijheden. Lodewijk verstoorde met zijn 
agressieve buitenlandse politiek het machtsevenwicht in Europa. Volgens 

Claydon werd deze retoriek vooral ingezet om katholieke mogendheden als de 
keizer en de Spaanse koning ervan te overtuigen dat Lodewijk een bedreiging 
vormde voor het machtsevenwicht in Europa. De Franse koning was uit op de 

universele monarchie en daarom moest hij bestreden worden. Dit ‘seculiere 
discours’ was met opzet gespeend van confessionele retoriek om katholieke 
bondgenoten niet voor het hoofd te stoten. Willem III werd in deze 

argumentatielijn gezien als aanvoerder van een Europese coalitie die erop uit 
was Lodewijk XIV in zijn hok te houden. Maar in Engeland zelf, aldus Claydon, 
werd Willem vooral geprezen als de door God gezonden protestantse held die 

de natie bevrijd had van de katholieke tyrannie.317  
Dit voorzienigheidsdiscours werd mede ingezet omdat de Declaration 

Willems eigen politieke ambities had verhuld. De stadhouder had geschreven 

dat alleen een vrij parlement over de politieke toekomst van het land zou 
mogen beslissen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Willem in 1688 al het plan had 

opgevat de Engelse kroon voor zichzelf op te eisen. Volgens Troost besloot de 
prins in Engeland in te grijpen om een bondgenootschap van Engeland met 
Frankrijk tegen te gaan. Begin oktober 1688 was de enorme oorlogsvloot 

gereed waarmee hij de Noordzee over wilde steken. Deze bestond uit 53 
oorlogsschepen en 400 transportschepen. Het invasieleger telde in totaal 
21.000 man en de totale bemanning van de vloot 40.000. De vloot landde 5 

november dat jaar in Torbay met hulp van wat tijdgenoten een ‘protestantse 
wind’ noemden, refererend aan de ‘protestantse wind’ die honderd jaar 
eerder de Spaanse Armada uiteen had gedreven. Aanvankelijk leek het erop 

dat Jacobus de strijd aan zou binden met zijn schoonzoon. Toen echter bekend 
werd dat een aantal officieren naar het kamp van Willem was overgelopen en 
vervolgens een deel van het leger deserteerde, stortte Jacobus volledig in. 
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Willem wist dat hij aan de winnende hand was en voelde zich sterk genoeg 
voorwaarden tot overgave te stellen. Hij eiste de onmiddellijke afzetting van 
katholieken uit politieke ambten en de betaling van zijn leger door de Engelse 

staatskas. Jacobus had onder deze voorwaarden koning kunnen blijven, maar 
wilde dat niet omdat hij wist dat zijn godsdienstpolitiek gefaald had. Na een 

eerdere ontsnappingspoging, die mislukte omdat hij werd herkend, vluchtte 
hij op 23 december naar Frankrijk. Daarop verzochten de Lords Willem het 
landsbestuur voorlopig op zich te nemen en een Conventie bijeen te roepen 

die over de toekomst van Engeland zou beslissen.318  
Nu Jacobus naar Frankrijk was gevlucht en Willem met een groot 

leger de orde in Engeland handhaafde, leek het onvermijdelijk dat de 

Conventie de Nederlandse stadhouder zou uitroepen tot koning van Engeland. 
Maar de Tory-afgevaardigden waren aanvankelijk van mening dat Jacobus nog 
steeds koning was en toen zij onder druk deze aanspraak opgaven huldigden 

zij de opvatting dat het erfrecht moest worden toegepast en dus alleen Mary 
haar vader kon opvolgen. Uit alles bleek dat Willem inmiddels ambities had de 
koningskroon te bemachtigen, maar de populariteit van de Declaration 

weerhield de prins ervan deze wens publiek te maken. Dit zou immers in 
tegenspraak zijn met zijn manifest. Daarom zette hij de Conventie onder druk 
door te dreigen met zijn leger terug te keren naar Nederland indien hij niet tot 

koning gekroond zou worden. Intussen probeerden Willem en zijn 
medestanders een andere propagandastregie uit om zijn koningschap te 
rechtvaardigen, aldus Claydon. Zij verlieten het legalistische discours dat de 

Declaration had gekenmerkt en presenteerden Willem als de nieuwe Josia, de 
door God gezonden redder, die het land bewaard had bij het ware geloof en de 

valse godsdienst had geweerd.319 Volgens Claydon vormde deze ‘godly 
retoric’, vooral uitgedragen door Whig-bisschoppen als Burnet, de hoeksteen 
van Willems propaganda in Engeland vanaf 1689.320 

Ik geef de voorkeur aan Claydons analyse van de Engelse bronnen en 
heb mijn bedenkingen bij Pincus’ grote nadruk op het seculiere karakter van 
de rechtvaardigingen van Willems regering.321 Mijn analyse van Nederlandse 

preken sluit in elk geval grotendeels aan bij Claydons interpretatie van 
Willems propaganda.322 Gereformeerde predikanten die reageerden op de 
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gebeurtenissen overzee, gebruikten een veelvoud aan argumenten om 
Willems invasie, kroning en oorlogen tegen Lodewijk XIV te rechtvaardigen. 
Zowel het ‘seculiere’ argument dat Lodewijk uit was op de 

wereldheerschappij als het religieuze argument dat Willem het Europese 
protestantisme diende te verdedigen, treft men bij hen aan. Zij zien overigens 

geen tegenstellingen tussen deze twee argumentatielijnen. Het seculiere 
argument dat Pincus beschrijft, wordt door predikanten omgedoopt tot een 
confessionele rechtvaardiging. Ubink bijvoorbeeld is ervan overtuigd dat de 

koningen van Frankrijk en Engeland samenspanden om het Protestantisme in 
Europa te vernietigen en het absolutisme in te voeren. Zij rustten niet, aldus 
de predikant ‘voor aleer de Ketteryen van ’t Noorden waren uitgeroeid en de 

Boejens waren al gesmeet om geheel Europa in slaverney te kluisteren’.323 Net 
als Ubink is Costerus van mening dat Jacobus en Lodewijk samenzweerden en 
ook hij beschrijft dit in confessionele termen: ‘dat godloose voornemen van de 

Engelse en France Koningh/ om door haer t’samen gevoeghde Maghten onsen 
Staat te ruineren/ en ons van Religie/ Vrijheyt en alles te berooven’.324 Van Til 
die in zijn preek expliciet verwijst naar het machtsevenwicht in Europa noemt 

Willem ‘den bilance van Europa, en zuyl van ’t Protestantsche weesen’.325 Van 
Til ziet dus geen tegenstelling tussen de bescherming van het protestantisme 
en het balanceren der machten. Ook Moonen noemt Willem ‘den 

voorzichtigsten Staetsman; den godtvruchtigsten Koning, den evenaer van 
Europe, den bant der Bontgenooten’.326  

De dreiging die van Lodewijk XIV uitging was volgens predikanten 

zeker niet slechts seculier. Hij was er niet alleen op uit de universele 
monarchie te stichten, maar ook de universele religie. Lodewijk was er niet 

alleen op uit heel Europa aan zich te onderwerpen, maar ook het 
protestantisme te vernietigen. Deze dreiging was volgens predikanten zeer 
reëel aangezien hij met de herroeping van het Edict van Nantes had getoond 

dat de uitroeiing van de protestantse ketterij hem ernst was. Door ‘Een 
ontsinde Lodewyk, bloeddorstige Geestelijkheid en helsche Dragonders’ 
worden de ‘standvastige Belyders der Euangelische waarheid als schaapen ter 

slagtinge geleyd’.327 De predikant Van Eybergen benadrukt dat Lodewijk en 
Jacobus zijn aangezet en misleid door hun biechtvaders. Deze lieden hadden 
het verderf ‘van het Protestantsche wezen gebrouwen: zoo dat de Kercke 

dobble reden had haar oude klagte voor den Heere te vernieuwen’.328 Met de 
‘listigste zieldwinglandye en bloedigste en snoodste bekeeringe’ probeerde de 
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koning van Frankrijk ‘de afgedwaelden weder tot den schoot der Roomsche 
Kercke’ te brengen, aldus Moonen.329  

Volgens De La Faye was Willem daarom een ‘anderen Hercules, om 

wangedrogten uit de wereld te verdrijven; maar wangedrogten van Tyranny, 
Slaverny en Papery’.330 Sommige predikanten, zoals de coccejaan Hamer, zien 

de oorlogen tegen Lodewijk XIV in het licht van de Apocalyps. ‘Alles wat wy 
Zien, doet ons Onze dagen rekenen voor den Grooten-dag van den Krijg des 
Almachtigen Gods’, schrijft Hamer. Heel Europa is volgens Hamer in beroering 

en de ware oorzaak daarvan is de onderdrukking van de protestantse kerken. 
‘De Be-ooginge is nooit minder geweest’, aldus de predikant, doelend op de 
beraadslagingen van katholieke vorsten, ‘als de Uit-roeyinge van den Boom 

der Reformatie; smadelijk zedert eenige Jaren genaamt De Noordze 
Ketterye’.331 Ook Jacobus’ regering wordt soms in eindtijdtermen beschreven. 
Wilhelmius heeft het over het ‘ondraagelijke jok des Antichristendoms, en 

bepaalde heers-sugt’ van de katholieke koning.332 Van Bylert is van mening 
dat het met ‘der koningryken Engelands, Schotlands en Yrands vryheid en 
godsdienst’ snel gedaan zou zijn en de ‘gantse protestantse Kerke onder het 

Antichristise juk gebukt’ zou gaan indien ‘God niet H.G. Koning en Vader 
WILLIAM daer tussen gesonden, en daer door hulpe en verlossinge beschikt 
hadde’.333  

Predikanten zijn van mening dat het absolutisme en het katholicisme 
hand in hand gaan. Geen grotere tirannie voor de ziel dan het rooms-
katholicisme. Geen grotere onvrijheid ook dan het Franse absolutisme, dat uit 

is op ‘Slaverny, en overheering van gantsch Europa’.334 Van dit absolutisme en 
katholicisme had Willem het Engelse volk bevrijd. Want onder Jacobus’ 

regering boog Engeland ‘zijn schouder vast onder een Despotijke magt’, 
schrijft Van Eybergen. ‘Onder schijn van Vryheid van Consciëntie wierd de 
Paperie voortgezet men zag Dagon pronken op de Arke’, vervolgt hij. ‘Londen 

krielden van Jezuïeten/ Monniken en Papen: wie zoud ooid geloovt hebben 
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dat zulke Vyanden tot haare poorten zouden ingaan’.335 Volgens Le Roy 
bevond ‘zig het Koninkrijk, ende Godsdienst van Engeland, in de aldernaarste 
Toestand’. Men vreesde ‘van een Antichristese Geest overstroomd te zullen 

worden/ en dat door de Magt van een Paapze Heerschapye, de Waarheid van 
de Christelyke Religie, zoude onderrukt, ja was het mogelijk/ te worden 

uitgeroeid’.336 ‘De Throon van Groot Britannie’, schrijft Van Zelst, was enige 
jaren ‘van een Paaps Prins, seer ongelukkig voor het volk bezeten’ Deze vorst, 
vervolgt de predikant, had ‘ na leest van dwingelandie sijn onbeteugelde wil 

tot het rigtsnoer, van Regering’ gesteld.337 Om zijn kwade plannen te 
volvoeren had Jacobus volgens Wilhelmius ‘Protestanten uit haar bedieningen 
geset, de Paapsche tot Wereltlijke, Kerkelijke, en Academische bedieningen, 

tegen de allerheyligst besworen verbonden bevorderd’. Verder had hij de 
‘Tast en Paenale Wetten van Engeland vertreden’ en op die manier ‘de gront-
wetten van de Engelse mogentheyd ’t onderste boven gekeert’.338 Willems 

‘Schoonvader Jacob de II’, aldus Tiele, had ‘Sig het ryk onwaardig [gemaakt]/ 
door het verbreeken van de Test, en Poenale Wetten, verdervende den 
Godsdienst, veragtende ’t gezag des Parlements, invoerende de Paperije, 

afzettende vele gereformeerde beampten, zettende zeven Bischoppen 
gevangen in den Tour’.339 Deze publieke aanval van predikanten op de 
buitenlandse vorsten Lodewijk XIV en Jacobus II mag opmerkelijk genoemd 

worden. Het bekritiseren van buitenlandse vorsten in drukwerk werd ten 
tijde van de Republiek als zeer ongepast beschouwd. Regelmatig reageerden 
de overheden van de Republiek met verboden op schotschriften die 

buitenlandse mogendheden belasterden.340 Zelfs in Engeland leverden de 
Anglicaanse geestelijken geen directe kritiek op Jacobus, hoewel zij het meeste 

nadeel ondervonden van zijn godsdienstpolitiek. Hoewel zij ervan overtuigd 
waren dat het beleid van Jacobus schadelijk was voor de kerk en het land, 
hielden zij niet de vorst, maar zijn adviseurs daarvoor verantwoordelijk.341 

Ook Willems Declaration legt de schuld van Jacobus’ impopulaire 
godsdienstpolitiek neer bij zijn raadgevers, die hem geadviseerd zouden 
hebben religie, wetten en vrijheden van Engeland, Schotland en Ierland omver 

te werpen. Predikanten daarentegen leggen de verantwoordelijkheid bij 
Jacobus en ontzien hem niet. 

De prins van Oranje had het Engelse volk dus uit de beklemmende 

greep van Jacobus bevrijd. Willem was hun ‘behouder en groten verlosser/ 
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verlosser van dwinglandy en van ’t Pausdom/ dat is van d’alleronlydelykste 
zieltierannye’ aldus Vollenhove.342 ‘Onzen Edelmoedigen Vorst’, schrijft een 
ander, ‘stelde zyn Goed, Eer en Leven en Land in gevaar, om een Volk, dat tot 

hem om hulp riep, te redden.343 Hij beschermde hen tegen ‘eene 
dwingelandige regeering’.344 Willem krijgt van predikanten daarom eretitels 

als: ‘Engelands Verlosser’,345 ‘de Voedsterheer van Gods Kerke’,346 
‘‘beschermer des geloofs’,347 ‘Rijks-hersteller’348, ‘Verlosser van Paperie, en 
Slavernie’349 en ‘de Grondsteen van de Protestantse Gods-dienst’.350 Hij was de 

‘Flagellum Regis Anglie, & Galliarum, een Roede, Sweep en Toom, om die twee 
toomeloose Paerden, Konink Jacob en Louis de 14. volgens Gods Raed in toom 
te houden’.351 Door de benarde situatie waarin het volk en de kerk van 

Engeland volgens de predikanten verkeerden kon Willem net als in 1672 als 
held optreden. Willems inval van 1688 rechtvaardigen predikanten door erop 
te wijzen dat de protestantse godsdienst en het Engelse volk in groot gevaar 

verkeerden. Maar niet alleen het Engelse volk dreigde ten onder te gaan, heel 
Europa stond op het punt in Engelands val meegesleept te worden. In de ogen 
van gereformeerde predikanten verstoorden Jacobus en Lodewijk het 

machtsevenwicht in Europa. Door een alliantie met Frankrijk aan te gaan en 
door zijn pogingen de Engelse kerk weer onder de hoede van Rome te 
brengen, speelde hij Lodewijk in de kaart, die het gemunt had op de vestiging 

van de universele monarchie en de universele religie. Daarmee dreigde ook de 
‘balans der religies’ in Europa verstoord te worden.  Vollenhove hekelt ‘den 
Allerchristelykst genoemden koning/ die ’t Christensch Europe met 

slaverney/ en Christus kerk met verwoestinge/ overlang gedreigt heeft’.352 
Volgens Van Til heeft ‘Het huys van Bourbon … in Loys de Groote een ander 

Epiphanes de Groote te deesen tyde uytgelevert, die onse Geloofsgenoten in 
syn Rijk te gestreng heeft onderdrukt’.353 Door de vervolging van de Franse 
protestanten en de aanvallen op de Engelse kerk dreigde het evenwicht tussen 

protestantse en katholieke kerkenin het voordeel van de katholieken 
verstoord te worden. Daarom wordt Willem niet alleen de redder van het 
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Nederlands of Engels protestantisme genoemd, maar ook, zoals we al zagen, 
de ‘bilance van Europa, en zuyl van ’t Protestantsche weesen’.354  

Vanwege de coalities die Willem smeedde met Europese vorsten om 

Lodewijk XIV een halt toe te roepen, wordt Willem niet alleen gezien als de 
redder van Nederland en Engeland, maar van heel Europa. Willem was 

volgens de predikanten ‘Europes allergrootsten Verlosser’,355 de ‘Beschermer 
van de vryheyd van Europa’356 en hij droeg de last van geheel Europa alleen.357 
Het was aan ‘zijne beleyd en dapperheyd’ te danken dat hij slaagde in het 

‘balanceren van de magten van Europa.’358 Heel ‘Europaas vryheit en 
sekerheit’ zou zonder Willem III zeker verloren zijn gegaan.359360 Hij heeft ‘nog 
op het laatste van syn leeftyd, het ware interest van Europa, de gemeene, en 

bysondere belangens’ behartigd, aldus Vechovius. De prins heeft ons en onze 
bondgenoten, aldus de predikant, ‘een gedreigde Slaverny, en overheering van 
gantsch Europa’ afgewend.361 In preken verschijnt deze retoriek van 

machtsevenwicht zeker niet als een seculier discours. De balans der religies en 
de balans der machten in Europa waren nauw met elkaar verbonden zoals 
religie en vrijheid volgens predikanten onafscheidelijk waren.362 Willem was 

niet alleen ‘borstweer voor het vrygevogte Nederland’ en een  ‘Verlosser van 
het onderdrukte Engeland’, maar ook ‘Kopere Zuyl van het huys Gods en een 
onwankelbare dyk voor de vryheyd van het benart Europa’.363  

Dit ‘Europeanisme’ van predikanten is een noviteit, want de waarde 
van het politieke leven van Willem van Oranje, Frederik Hendrik en Willem II 
werd door predikanten vooral op het nationale niveau gezocht. Willem III was 

echter de aanvoerder van een Europese coalitie geweest, die het politieke 
systeem van de Republiek had geïnternationaliseerd.364 Dat vond zijn 

weerslag in de preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd. Ubink roept 
uit dat de prins ‘de Ziel van ’t Bond-genootschap, de Bescherm-Engel van 

                                                                    
354 Ibidem, 24. 
355 Moonen, De doot van Josua, 31. 
356 Van Staveren, ’T ontluysterd Neerland, 34. 
357 Van Zelst, De zieltogende Juda, 31.  
358 Wilhelmius, Algemene kerke en lants droefheyd, 32. Wout Troost vergist zich dus 
wanneer hij stelt dat de term ‘balance of power’ in Willems tijd nog niet bestond. Zie: 
Wout Troost, ‘“To restore and preserve the liberty of Europe”. William III’s ideas on 
foreign policy’ in: David Onnekink en Gijs Rommelse ed., Ideology and foreign policy in 
early modern Europe (1650-1750) (Farnham enz. 2011) 302. 
359 Van Bylert, Godvertrouwende kerk- en land-weese, 9. 
360 Troost, ‘William III’s ideas on foreign policy’ in: Onnekink en Rommelse ed., 
Ideology and foreign policy, 283-303. 
361 Vechovius, Geheel Nederland in rouw-bedryf, 29. 
362 Vgl. Tony Claydon, Europe and the making of England, 1660-1760 (Cambridge enz. 
2007) 171. 
363 Wilhelmius, Algemene kerke en lants droefheyd, 6. 
364 Vgl. Mörke, ‘Stadtholder’, 309. 



 
98 
 

Europa, de Noord-star op wiens gezigte ’t Schip van Staat door geheel Europa 
zeilde’ was geweest.365 
 

Confessionele politiek en tolerantie 

De banier waaronder Willem III voer, tijdens zijn overtocht naar Engeland, 

droeg het motto pro religione et libertate. Voor Willems rechterhand Hans 
Willem Bentinck, die dit devies had bedacht, was deze leus niet alleen maar 
een belangrijk propagandistisch wapen. Zijn correspondentie is doorspekt van 

het confessionele discours waar de begrippen religie en vrijheid een 
belangrijk onderdeel van uitmaakten.366 Of tot Willems overwegingen om naar 
Engeland over te steken ook religieuze motieven gerekend kunnen worden, is 

een vraag waar historici geen eenduidig antwoord op geven. Maar de angst 
voor een hernieuwd en agressief katholicisme was volgens David Onnekink 
reëel. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw waren ‘politicians … 

genuinely concerned about their religion’.367 Ook Israel moet toegeven dat 
zelfs de Fransgezinde Amsterdamse burgemeesters, die voor het overige door 
de Britse historicus worden geprezen vanwege hun tolerantie, na de opheffing 

van het Edict van Nantes antifranse gevoelens gingen ontwikkelen vanwege 
de manier waarop de protestanten door Lodewijk werden behandeld.368 En 
ook in de oorlogsverklaring aan Frankrijk die de Staten-Generaal in 1689 

publiceerden, schreven de Hoogmogenden dat zij omwille van de vrijheid en 
de religie van de Republiek Willem III steunden. In andere documenten 
betichtten zij Lodewijk XIV ervan te streven naar de universele monarchie en 

de universele religie te willen vestigen. ‘In the concept of the fatherland that 
was so often used by the States General’, stelt Donald Haks dan ook, ‘freedom 

and religion come together’.369 Het confessionele discours dat men in preken 
en andere bronnen aantreft reflecteert breed gedragen opinies aangaande 
politiek en religie. De publieke discussies rondom de Glorious Revolution in 

Nederlandse pamfletten droegen een uitgesproken confessioneel karakter. De 
voorspoed van het vaderland werd niet alleen door predikanten, maar door 
bijna alle pamfletschrijvers gelijk gesteld met de voorspoed van 
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protestantisme.370 Verder werd Willem III ook door Nederlandse dichters als 
een kampioen van het protestantisme beschouwd.371  

Hoewel in de historiografie vaak felle voetianen ervan worden 

beschuldigd de confessionele partijstrijd te hebben aangewakkerd en 
intolerantie te hebben gepredikt, blijkt dat confessionele scheidslijnen ook 

door regenten werden gevoeld. Net als predikanten zagen ook de regenten de 
gereformeerde godsdienst als een van de fundamenten van de staat. Het 
protestantisme werd ook door regenten in verband gebracht met vrijheid 

terwijl het katholicisme gelijk stond aan gewetensdwang, vervolging en 
tirannie. De tegenstelling die sommige historici zien tussen intolerante 
predikanten die lijnrecht tegenover tolerante regenten zouden hebben 

gestaan is dan ook een schijntegenstelling.372 Willem III bijvoorbeeld wordt 
door historici vaak een tolerant en pragmatisch politicus genoemd die geen 
confessionele politiek bedreef, onder andere omdat hij weigerde katholieken 

in Nederland en Engeland te vervolgen.373 Orthodoxe calvinisten daarentegen, 
aldus Willems biograaf Troost, drongen er ‘altijd bij de overheid op aan actie 
tegen andersdenkenden te ondernemen’ en zij streefden dan ook naar 

religieuze uniformiteit.374 Door confessionele politiek gelijk te stellen aan 
religieuze dwang en vervolging, maken vele historici een vergissing. Wijnand 
Mijnhardt bijvoorbeeld schrijft dat orthodoxe calvinisten de magistraat 

voortdurend op hun plichten wezen de ware religie te handhaven en 
dissenters te vervolgen.375 Maar waar historici als Mijnhardt geen rekening 
mee houden is dat enerzijds predikanten weliswaar van mening waren dat de 

ware religie bevorderd diende te worden maar dat zij de handhaving van de 
religie niet gelijkstelden aan religieuze vervolging. Ook gaan deze historici 
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vaak voorbij aan het gegeven dat niet alleen predikanten maar ook 
Nederlandse regenten naar religieuze eenheid streefden. Volgens Van 
Eijnatten lieten regenten zich niet leiden door het besef dat  ‘diversity was 

unavoidable, but by the conviction that concord was necessary’.376 Nu werd in 
tegenstelling tot wat in veel andere Europese landen het geval was het 

lidmaatschap van de publieke kerk niet door de overheid afgedwongen. 
Geloofsdwang werd gezien als in strijd met de vrijheid van geweten. Zoals we 
al zagen stelde Fagel in zijn brief dat ‘geen Christen om zyne Conscientie 

behoort vervolgd, of om dat hy van de publyke en vastgestelde Religie 
verscheelt, qualyk gehandeld te worden’. 

Deze tolerantiegedachte was echter niet alleen de mening van Willem 

III en van de raadpensionaris, of van regenten die het met de religie niet zo 
nauw namen, maar ook van predikanten die Willem als de grote handhaver en 
redder van het ware geloof zagen. Ubink bijvoorbeeld, schrijft dat ‘de eere 

Gods, de uitbreidinge van Jesus Koningrijk’ volgens Willem van het ‘grootste 
belang’ was. Maar de prins gebruikte slechts ‘Evangelische middelen, wel 
wetende, dat geweldenarye te vergeefts verspilt word op het dwangeloos 

geweeten, en dat niemand ’s menschen herte kan beheerschen, als die ’t 
gemaakt heeft’.377 Ook Vechovius is van mening dat de ‘consciëntie van 
niemand/ kan of mag gedwongen worden/ also het gelove, een gave Gods is/ 

en Christus sig een vrywillig volk begeerd heeft’. Evenwel is het de plicht van 
overheden ‘voor het volk sorge te dragen/ dat alle afgodery, en dwalingen 
geweerd worden/ en de suyvere Gods-dienst onbevlekt worde 

onderhouden’.378 Velingius schrijft dat Willem niet naar Engeland was gegaan 
om de katholieken te vervolgen, maar ‘om een menigte van het volk van die 

belijdenisse te teugelen/ datse niet verder gingen als de Wetten dulden; en de 
vreedsame in sijn protectie te nemen/ en te gunnen sonder prang God te 
dienen na haar gemoed’.379 De handhaving van de ware religie betekende 

volgens predikanten niet dat men medechristenen diende te vervolgen. Zij 
konden tot op zekere hoogte godsdienstvrijheid, of in elk geval 
gewetensvrijheid, verkrijgen. Het populaire vooroordeel dat stelt dat 

gereformeerde predikanten ketterjargers waren die het liefste religieuze 
uniformiteit wilden afdwingen, indien nodig met geweld, klopt niet. Daarvoor 
respecteerden zij te zeer de vrijheid van geweten, zoals geformuleerd in 

artikel 13 van de Unie van Utrecht (1579).380 In het algemeen pleitten 
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gereformeerde theologen niet voor vervolging van religieuze dissenters. De 
machtige en invloedrijke godgeleerde Voetius, hoogleraar te Utrecht, is van 
mening dat tolerantie van de ‘valse godsdienst’ is toegestaan als daarmee een 

groter kwaad, zoals sociale onrust, kan worden voorkomen.381 
Predikanten maakten een subtiel onderscheid tussen een publieke en 

een private sfeer. Dit onderscheid tussen publiek en privaat maakte de 
tolerantie van een grote groep katholieken en protestantse dissenters in de 
Republiek mogelijk. Om de schijn van religieuze eenheid vorm te geven, werd 

de publieke ruimte weliswaar door de gereformeerde kerk gemonopoliseerd 
en daarin werd zij ook ondersteund door de overheid. Katholieke rituelen 
zoals processies werden in de openbare ruimte niet getolereerd en waren bij 

wet verboden. In de private sfeer echter konden religieuze dissenters 
heimelijk godsdienstoefeningen houden, zolang zij de openbare orde niet 
verstoorden. Vandaar het gebruik van schuilkerken in de Republiek, die het 

uiterlijk hadden van private woningen maar ondertussen functioneerden als 
godshuizen.382 Openlijke zonden, waaronder afgoderij, dienen inderdaad door 
de vorst te worden bestreden. Ook dient de waarheid publiekelijk worden 

verdedigd. Huichelaars en hypocrieten echter hoeven niet vervolgd te worden. 
Deze beperkte tolerantie werd onder andere gepropageerd door de opvoeder 
van Willem III, Cornelis Trigland (1609-1672), de zoon van de 

remonstrantenbestrijder Jacobus Trigland (1583-1654). Deze gereformeerde 
predikant maakte in zijn boekje – dat hij schreef nadat hij het onderwijs aan 
de prins had beëindigd – duidelijk dat Willem de gereformeerde godsdienst 

moet bevorderen door niet anders dan gereformeerde mannen in publieke 
ambten en in zijn hofhouding te benoemen. Maar een goede vorst mag niet 

overgaan tot de vervolging van medechristenen, aldus Trigland. Zo deed 
immers ook Christus niet. Hij tolereerde de huichelaars en hypocrieten. Pas bij 
het Laatste Oordeel zal het kaf van het koren worden gescheiden en het 

eindoordeel worden uitgesproken.383  
Het antipapisme van Nederlandse predikanten was, in vergelijking 

met Engelse predikers, gematigd te noemen.384 Hoewel predikanten de 

godsdienstpolitiek van Jacobus fel veroordeelden en Willems invasie 
rechtvaardigen door te stellen dat de ware religie tegen aanvallen van de valse 
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godsdienst beschermd diende te worden, roepen predikanten niet op tot een 
kruistocht tegen het katholicisme. Ook worden Nederlandse katholieken en 
het katholicisme in de Republiek niet veroordeeld. In 1633 schreef de 

predikant Eilshemius nog dat de overwinningen van Frederik Hendrik voor 
‘Papisten/ in Brabandt, Vlaenderen, ende elders’ een krachtige aansporing 

zouden moeten zijn ‘om het vervloeckte Babylon te verlaten’ en zich aan te 
sluiten bij de gereformeerde kerk.385 In preken over Willem III worden 
Nederlandse katholieken in de meeste gevallen niet eens genoemd. Alleen 

Costerus schrijft dat de katholieken tandenknarsend aanzagen hoe ‘een Paaps 
Koningh/ die innerlik/ Paaps is/ en die niet anders voor had/ dan de Roomse 
Religie in alle de drie Koninghrijken voort te setten/ ende de Protestanten en 

het Protestantse wesen te dempen/ dat die/ segh ik/ de Kroon verlaet’. Met 
leedwezen zagen zij aan dat ‘sulken Gereformeerden Vorst/ van welke men 
niet anders verwaght/ als de vaststellinge en bescherminge van de 

Gereformeerde Religie/ de Throon beklimt’.386 Ook Le Roy is van mening dat 
velen de voorspoed van de koning-stadhouder ‘met bittere, en wangunstige 
oogen aanzien. Die van Spijt daar over op haar Tanden knerssen/ met de 

Voeten stampen/ en haar zelven verteeren/ het tegendeel geerne ziende, en 
wenssende: Daar het Paapze Gebroet/ de Remonstrantze factie/ ende 
lijbertijnse Geesten/ geen kleen Deel van uytmaken’.387  

In het vorige hoofdstuk zagen we dat een predikant als Tegularius 
benadrukte dat Willem II zijn taak als beschermer van de gereformeerde 
religie serieus diende te nemen en daarom ook de plakkaten die tegen de 

rooms-katholieken waren uitgevaardigd diende na te leven. In preken waarin 
Willem III wordt gerepresenteerd is deze oproep tegen katholieken niet te 

vinden. Een mogelijke verklaring is dat predikanten zich tevreden stelden met 
de publieke uitoefening van hun godsdienst en de bescherming door de 
overheid en dat zij zich met de aanwezigheid van ondermeer katholieken, 

remonstranten, doopsgezinden en lutheranen schoorvoetend hadden 
verzoend. In elk geval wordt de klacht niet meer gehoord dat de overheid 
andere christenen te veel ruimte geven om hun godsdienst uit te oefenen. 

 
 

 

                                                                    
385 Abraham D. Eilshemius, Nassausche eeren-krans, 't samen ghevlochten uyt vier 
heerlĳcke victorien, ende het reformeerde Nederlandt van Godt op 't hooft gheset binnen 
de tĳdt van twee Jaren … voor-ghestelt in vier stichtelycke predicatiën (Leeuwarden 
1633) 55. 
386 Costerus, Prins Willem de III Koningh, 399. 
387 Daniel le Roy, Des koninks lang leven met uytnemende hoogheyd gepaard, vertoond in 
den persoon en staat van David, en nader toe-gepast, op … Willem de Derde, koning van 
Engeland (Rotterdam 1700) 25. 
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Legitimaties van Willems regering 

De Republiek zag zichzelf, zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 
als een krijgshaftige natie. De schuttersstukken, oorlogs- en zeehelden en 

natuurlijk het beeld van de stadhouder als krijgsoverste waren daarvan 
belangrijke uitdrukkingen. Na 1650 veranderde dit beeld. De Republiek zag 

zich in de eerste plaats als een vredelievende natie, gericht op vrijheid, 
vroomheid en handel.388 Dit lijkt vooral een ‘staatsgezind’, Hollands beeld te 
zijn dat nauw verbonden was met het regime van de ware vrijheid. Het 

Oranjehof daarentegen bleef zich in de zeventiende en ook in de achttiende 
eeuw presenteren als militairen, van wie de veiligheid, voorspoed en welvaart 
van het land afhankelijk was.389 Vanzelfsprekend legden de stadhouders de 

nadruk op een sterk leger, omdat hun machtsbasis voor een belangrijk deel 
daaraan ontleend was. Veelzeggend is dat het conflict tussen Willem II en de 
Staten van Holland in 1649-1650 zich toespitste op de omvang van het leger. 

Holland wenste na de vrede van Westfalen (1648) een kleiner leger, terwijl de 
stadhouder daar fel tegen gekant was.390 Maar waar de stadhouder een 
omvangrijk leger wenste, legde Holland in de periode 1650-1672 de nadruk 

op de vloot en zag oorlog als een noodzakelijk kwaad dat alleen diende te 
worden ingezet ter bescherming van de handel. Het is geen toeval dat juist in 
deze periode de cultus van zeehelden tot ongekende hoogten steeg. Zeehelden 

werden vereerd als dappere burgers die de deugden van de natie 
vertegenwoordigden. Hun grafmonumenten werden in belangrijke Hollandse 
kerken opgericht in een tijd dat het regime van de ware vrijheid zijn 

republikeinse politiek trachtte te legitimeren. Zeehelden vormden een 
populair tegenwicht tegen de centrale positie van de Oranjes met hun 

praalgraf in Delft.391 Na 1672 trok Willem III het initiatief weer naar zich toe. 
Door de oorlogen tegen Frankrijk werd het leger belangrijker en de prins 
presenteerde zich op belangrijke momenten als de onoverwinnelijke held.392  

Willem III was in 1672 aan de macht gekomen door een revolutie. 
Toch werd aan de legitimiteit van zijn stadhouderschap niet getwijfeld. Een 
                                                                    
388 Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den Haag 1999) 128-
135. 
389 Hans W. Blom, ‘The republic’s nation. The transformation of civic virtue in the 
Dutch eighteenth century’ in: Paschalis M. Kitromilides ed.,  From republican polity to 
national community. Reconsiderations of Enlightenment political thought ( Oxford enz. 
2003) 23. 
390 Israel, De Republiek, 668. 
391 Frits Scholten, Sumptuous Memories. Studies in 17th-century Dutch tomb sculpture 
(Zwolle 2003) 170-172; Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 135. 
392 D. P. Snoep, Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 
16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn 1975) 96, 136; Jonathan Israel, ‘The courts of 
the House of Orange c. 1580-1795’ in: John Adamson ed., The princely courts of Europe. 
Ritual, politics and culture under the Ancient Regime 1500-1750 (Londen 1999) 136-
137. 
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redder in de nood hoeft zich niet te verantwoorden, maar heeft zich reeds 
verantwoord door zijn daden. Zijn heldenmoed en wijs beleid, zijn 
onbaatzuchtigheid en zijn liefde voor vaderland, vrijheid en religie, bewezen 

dat hij een capabele leider en een rechtmatig vorst was. In zekere zin kon het 
stadhouderschap zelfs als een recht van de prins worden gezien. Orangisten 

hadden tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk telkens gewezen op de 
verdiensten van de Oranjes voor de Republiek. Zeeland was bijvoorbeeld een 
uitgesproken tegenstander van het regime van de ‘ware vrijheid’ geweest, 

omdat volgens hen de prinsen van Oranje de fundamenten van de Republiek 
hadden gelegd.393 Op die manier kon Willems verheffing tot stadhouder ook 
als een herstel van het stadhouderschap worden gezien.  

De situatie in Engeland echter was volkomen anders. In 1688 was een 
soeverein vorst verdreven die bovendien door vele Engelsen als een gezalfde 
Gods werd gezien. Jacobus had weliswaar het land verlaten, maar niet officieel 

afstand van de troon gedaan, ook al interpreteerde het parlement zijn vlucht 
als een abdicatie. Niet alleen de aartsbisschop van Canterbury, maar ook 
enkele andere bisschoppen alsmede zo’n 400 geestelijken, weigerden daarom 

de eed van trouw op Willem en Mary te zweren omdat zij van mening waren 
dat het echtpaar geen recht op de troon had. Zij betwistten de legitimiteit van 
hun kroning en bleven Jacobus II als de  wettige vorst erkennen.394 Volgens 

Pincus waren Jacobieten (aanhangers van Jacobus) en Non-Jurors 
(Anglicaanse bisschoppen die de eed op het nieuwe regime niet wensten af te 
leggen) ‘a culturally vibrant and socially significant minority on the post-1688 

political scene’, die openlijk Willems regering bleven bekritiseren. Een van de 
belangrijkste beschuldigingen was dat Willem ten onrechte de kroon had 

bemachtigd. Zij benadrukten dat men zich nimmer tegen een gezalfde Gods 
mocht verzetten en dat de Engelse kroon gegrondvest was op het erfrecht. Zij 
stelden dat Willem geen enkel recht op de troon had en deze slechts door 

geweld en oproer van het volk had verkregen.395  
Voorstanders van Willem III in Engeland verweerden zich meestal als 

volgt. Whigs hadden de minste moeite te accepteren dat zich een wisseling 

van de wacht had voorgedaan. Zij hadden altijd al beweerd dat tirannen die de 
wetten van het land hadden gebroken verdreven konden worden. Volgens hen 
had Jacobus het contract tussen volk en vorst verbroken door een aanval te 

openen op de fundamenten van het landsbestuur, namelijk het onderhouden 
van de wetten en de vrijheden van het volk. Zij waren weliswaar van mening 
dat regeermacht een instelling van God was en dat een ieder verschuldigd was 

                                                                    
393 Van de Klashorst, ‘De ware vrijheid’, 160-162. 
394 Evelyn Lord, The Stuarts’ secret army. English Jacobites, 1689-1752 (Harlow 2003) 
11-15.  
395 Pincus, The first modern revolution, 443, 446. 
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overheden te gehoorzamen (Romeinen 13), maar een vorst was verplicht 
volgens de wetten te regeren waaraan hij trouw had gezworen tijdens zijn 
kroning. Een soeverein diende volgens de constitutie te regeren. Jacobus had 

dit niet gedaan en daarom waren de meeste Whigs ervan overtuigd dat 
Jacobus zichzelf had afgezet door zich tegen de wetten en de vrijheden van het 

volk te keren. Tories, waaronder de meeste geestelijken van de Engelse kerk, 
waren de jaren voorafgaande aan de revolutie warme pleitbezorgers geweest 
van het Divine right of kings. Zij hadden pal voor het erfrecht gestaan en 

hadden daarom ook Jacobus tijden de Exclusion Crisis gesteund. Zij hadden de 
meeste moeite met de revolutie. Tories waren felle tegenstanders van 
verzetstheorieën en stelden dat de Engelsen niet in opstand waren gekomen 

tegen Jacobus. Zij waren net als Whigs van mening dat de Engelse koning 
zichzelf onttroond had en dat nu Willem en Mary de facto de nieuwe 
machthebbers waren en daarom gehoorzaamd dienden te worden. Om de 

revolutie te kunnen verdedigen, stelden Tories vast dat de revolutie als gevolg 
van Gods voorzienigheid tot stand was gekomen. Dit voorzienigheidsdiscours 
vond ook onder Whigs veel aanhang.396  

De Conventie die op instigatie van Willem in 1688 bijeen was 
gekomen verklaarde na veel debatten uiteindelijk dat Jacobus afstand had 
gedaan van de troon door het land te ontvluchten zonder voor een regering in 

zijn afwezigheid zorg te dragen. Verder werd zijn godsdienstpolitiek gezien als 
een schending van Engelands wetten, religie en vrijheid en als een verbreking 
van het contract tussen koning en volk en geïnterpreteerd als een abdicatie. 

Deze uitkomst was een duidelijke overwinning voor de Whigs, aangezien de 
Tories aanvankelijk er nog niet van overtuigd waren dat Jacobus geen koning 

meer was. Maar aan het einde van de rit was de Conventie van mening dat de 
troon vacant was en benoemde Willem en Mary tot koning en koningin van 
Engeland. Er was uitdrukkelijk voor de vorm van een dubbelmonarchie 

gekozen omdat op die manier het idee van een erfelijk koningschap 
gehandhaafd bleef. Dit was een compromis aangezien de Whigs, die geen 
moeite hadden met een vorm van volkssoevereiniteit, van mening waren dat 

het parlement vrij was in zijn koningskeuze en het beste alleen Willem kon 
benoemen tot koning. Tories daarentegen waren van mening dat Willem geen 
rechten had op de troon en alleen Mary als oudste dochter van Jacobus, nu 

haar vader afstand had gedaan van de troon, hem diende op te volgen. Onder 
druk van Willem, die niet door het leven wilde gaan als gemaal zonder macht, 
besloot de Conventie zowel Mary als Willem te benoemen. Zij werden op 

donderdag 11 april 1689 gekroond. Tijdens de kroningsplechtigheid werd 
duidelijk dat de absolute monarchie vervangen was door een parlementaire, 
gematigde monarchie. Zo ontvingen Willem en Mary de kronen uit de handen 
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van het parlement en moesten zij beloven het koninkrijk te besturen 
overeenkomstig de wetten die in het parlement waren overeengekomen.397  

Of Nederlandse predikanten op de hoogte waren van de fijnzinnige 

politieke debatten die in Engeland gevoerd werden is niet duidelijk. Duidelijk 
is wel dat predikanten een pleidooi voerden voor een gematigde monarchie. 

Dat had Willem zelf in zijn Declaration ook gedaan. In de proloog van dit 
pamflet staat dat het ‘by alle mensche vast en seker’ is dat de ‘algemeene rust 
en welstand van een Land of Koningrijck niet kan behouden worden, wanneer 

de Wetten, Vryheden en Kostuimen, in deselve by een wettige Authoriteyt vast 
gestelt, opentlijk overtreden en vernietigd werden’. In de proloog is verder te 
lezen dat ‘de welstand van haer volck en onderdanen, op een heel byzondere 

manier gevestigt is op de naeukeurige onderhoudinge ende handhaevinge van 
haere Wetten, Vryheden ende Kostuimen’.398 Een soeverein kan dus niet op 
basis van het goddelijke recht van koningen zijn eigen wil als uitgangspunt 

nemen voor het landsbestuur. Hij is geen absoluut vorst. De soeverein is de 
beschermer van de constitutie: van de wetten en de vrijheden van een volk. 
Keert hij zich tegen deze constitutie, dan is hij tot een vijand geworden van het 

volk. Hij is een tiran die dient te worden bestreden, omdat hij zich tegen de 
wetten, vrijheden en gewoonten van het land gekeerd heeft. Zo luidde ook de 
redenering van de opstellers van het Placcaet van verlatinghe (1581), 

waarmee de Staten-Generaal hun vorst Filips II hadden afgezworen. Volgens 
het placcaet is het voor ‘een yegelick kennelick … dat een Prince van den lande 
van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende 

beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot 
bewaernisse van zijne schapen’. Wanneer een prins echter in plaats van ‘zijne 

ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t’overlasten, heure 
oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen’, moet hij niet 
langer als een prins worden beschouwd, ‘maer als een tyran’ en mag men hem 

verlaten.399 De situatie in Engeland herinnerde predikanten dan ook aan hun 
eigen constitutie en aan hun eigen politieke verleden. Nederlandse calvinisten 
hadden altijd betoogd dat overheden een goddelijke instelling waren en dat 

overheden daarom gehoorzaamd dienden te worden, hoewel men God meer 
gehoorzaam diende te zijn dan de mensen (Hand. 5:29). Het verzetsrecht 
baseerden zij ten tijde van de Nederlandse Opstand volgens Martin van 

Gelderen echter op grond van constitutioneel denken. Lagere magistraten, zo 
schreef Calvijn al, hadden de plicht tirannen te bestrijden.400  

                                                                    
397 Harris, Revolution, 311-328; Lois G. Schwoerer, ‘The coronation of William and 
Mary, april 11, 1689’ in: idem ed., The revolution of 1688-1689, 107-130. 
398 Declaratien van syn hoogheyt Wilhem Henrik, 1. 
399 Placcaet van verlatinghe (Leiden 1581). 
400 Martin van Gelderen, The political thought of the Dutch Revolt 1555-1590 
(Cambridge 1992) 107-108. 
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Predikanten lijken Willems verzet tegen Jacobus te rechtvaardigen op 
basis van constitutionele argumenten. Zij waren in elk geval van mening dat 
Engeland een gematigde monarchie kende en dat Jacobus de wetten, vrijheden 

en godsdienst van Engeland met voeten had getreden. Het contractdenken is 
uitdrukkelijk aanwezig in de preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd, 

ook omdat predikanten de revolutie van 1688-89 in het licht zagen van hun 
eigen constitutie en opstandsverleden.401 Wat volgens Schwoerer ‘bold and 
radical’ was, namelijk ‘to assert that the people brought the kingly office into 

being’ en dat koningen ‘were limited by the contract’,402 was volgens 
Nederlandse predikanten heel gewoon. Predikanten waren duidelijk geen 
aanhangers van het politieke denken dat wordt aangeduid met de Divine right 

of kings. Er waren volgens hen grenzen aan de macht van koningen. Jacobus 
had geprobeerd als een absoluut vorst te heersen en had daarmee de 
constitutie geschonden. Maar Jacobus was volgens predikanten niet alleen 

verworden tot een ‘seculiere’ tiran die de wetten van het land had verbroken 
en het volk met schorpioenen kastijdde. Hij keerde zich volgens predikanten 
ook tegen God door de ware kerk te vervolgen en de valse kerk in zijn 

koninkrijk in te voeren. Daarmee krijgen rechtvaardigingen van Willems 
verzet tegen Jacobus naast een constitutionele ook een religieuze dimensie. 
Jacobus bleek een handlanger van Satan te zijn, wiens boze opzetten met man 

en macht bestreden dienden te worden. Willem wordt daarom ook gezien als 
het instrument in de hand van God, waarmee hij de Engelsen bevrijdde van 
het kwaad. Goltzius bijvoorbeeld schrijft dat het ‘God belieft hadde/ hem te 

gebruyken als een voornaem werktuyg in sijne hand; besonderlijk/ om 
Engeland te verlossen uyt haer grootste gevaer/ en hare vryheyd te 

herstellen/ en vast te maken hare Godsdienst en de Koninklijke successie’.403 
In deze verklaring van Goltzius wordt zowel verwezen naar de Engelse 
constitutie als naar de wil van God. Het was de wil van God de vrijheid van de 

Engelsen te herstellen en de godsdienst te handhaven. Op die manier werden 
de fundamenten van Engeland (en de Republiek), haar godsdienst en haar 
vrijheden, als een ordening gezien die door God gewild was. Daarom was 

handhaving van de status quo, zoals Willem in zijn leven geprobeerd had te 
doen, een bijna heilige opdracht. Niet alleen Goltius, maar ook vele anderen 
zien Willems optreden in dit licht. God, zo schrijft ook Le Roy, heeft het 

behaagd Willem ‘als een gezegend Instrument in zijn Hand’ te gebruiken om 
het ‘Britze Volk van Papery en Dwingelandye’ te bevrijden.404 Hij was, aldus 

                                                                    
401 Vgl. Blom, ‘“Our Prince is King!”, 46-49. 
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Vechovius, ‘ten verlos van het volk van Papery, en Slaverny, so wonderlik- van 
God, uyt den hogen Hemel/ gesegend, en bestierd’.405 

Dit voorzienigheidsdiscours opende voor predikanten de 

mogelijkheid om het verzet tegen Jacobus op dezelfde manier te interpreteren 
als Willems bestrijding van Lodewijk vanaf 1672. Willems opvoeder, de 

predikant Trigland, had in een brief aan zijn voormalige pupil diens 
aanstelling in 1672 als een ‘wonderlijcke en subite veranderinge van Gods 
Almachtig’ genoemd.406 Andere predikanten schrijven dat God in het 

Rampjaar had laten zien dat ‘hy dien jongen Vorst verordent had tot een 
voormuur, en Redder, van het gedrukte, en ontluystert Vaderland’.407 Van Til 
schrijft dat Willem door God geroepen was om ‘de onversadelijke staatsugt 

van dien Groothartigen’, namelijk Lodewijk XIV, ‘van haar eynde te versteken, 
in haren weg te stuyten, en binnen hare palen te doen inkrimpen’. ‘Gods 
goetheyd’, vervolgt de predikant, ‘breyde syne dagen uyt tot dat hy het 

Britsche volk van Papery en Slaverny bevryt, en de gronden van haare 
regeering, en daar by het Protestantse weesen vastgesteld had’.408 Willem was 
het ‘geheiligde werktuig, dat de hemel gegeven hadde’409 en ‘Gods Gesegende 

Instrument tot onse verlossingen’.410 In de strijd tegen Jacobus en Lodewijk 
stond God aan de zijde van Willem. Deze strijd werd omwille van de vrijheid 
en omwille van de religie gevochten. Onnekink heeft dan ook maar ten dele 

gelijk wanneer hij over de oorlogen die Willem tegen Lodewijk voerde schrijft: 
‘Calvinist ministers all understood these conflicts in a spiritual way, they did 
not necessarily see them as wars of religion’.411 Want predikanten die Willems 

oorlogen verdedigen doen dat ondermeer met een beroep op de verdediging 
van de religie. In ‘Engeland/ als het verenigde Nederland’ voerde Willem 

‘gelukkig d’oorlogen des Heeren’, schrijft bijvoorbeeld Goltius. Deze 
oudtestamentische oorlogsmentaliteit is zeer nadrukkelijk aanwezig in preken 
waarin Willem III wordt gerepresenteerd. Tiele schrijft bijvoorbeeld dat de 

naam van ‘de Heere … een krygsman is’.412 Willem werd door predikanten als 
een nieuwe Simson gezien die Gods vijanden vernietigde. In dezelfde geest 
schrijft bijvoorbeeld Doesburg dat Willem de ‘de Oorlogen des Heeren 

[voerde], gelyk Josia ten nutte van Juda in den Oorlog uittoog’.413  
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406 Geciteerd anar: G.D.J. Schotel, ‘Cornelis Trigland, leermeester van Willem III’ in: 
Godgeleerde bijdragen 39 (1865) 188. 
407 Van Staveren, ’T ontluysterd Neerland, 29. 
408 Van Til, Zielen-raad, 32-33. 
409 Van Bylert, Godvertrouwende kerk- en land-weese, 9. 
410 Van Assendelft, Lijk-rede. 
411 Onnekink, ‘The last war of religion?’, 79. 
412 Tiele, De dood en begravinge, 34. 
413 Doesburg,  De rouwe van gansch Juda, 57. 



 
109 

 

2.3 Een deugdzame held 

Een held als Josua, Simson, Gideon, en Barak 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat Frederik Hendrik met Alexander de 

Grote en Julius Caesar wordt vergeleken.414 Niet alleen Frederik Hendrik, 
maar ook Willem III wordt door predikanten gelijkgesteld aan klassieke 

helden als Hercules, Achilles, Scipio en Caesar. De functie van deze klassieke 
exempla was om de heldenstatus van de stadhouders te verhogen en hun 
moed te prijzen. De oude Romeinen hadden volgens Maria Berbara een 

heldendom voor ogen gestaan waarin de held zijn dapperheid toonde door 
zich vrijwillig op te offeren voor de gemeenschap. Deze held was vaak een 
moedige legeraanvoerder en van nobele afkomst. De kerkvader Augustinus 

had deze vorm van heldendom bekritiseerd en gewezen op de christelijke 
martelaren, die in zijn ogen een hoger doel na hadden gestreefd. In de 
renaissance werd met de herontdekking van het klassieke verleden ook het 

klassieke heldendom herontdekt.415 Klassieke rolmodellen werden in preken 
gebruikt om Willems onoverwinnelijkheid, kracht, moed en 
onverschrokkenheid aan te tonen. Zoals de heldenstatus van Lodewijk XIV 

werd opgepoetst door hem met Hercules en Apollo te vergelijken,416 zo werd 
Willem door predikanten ‘Neerlands Hercules’ genoemd.417  

Naast deze klassieke exempla worden net als in preken over Frederik 

Hendrik, Willem II en Amalia van Solms in preken over Willem III bijbelse 
rolmodellen gebruikt. Exalto maakt een vergissing als hij stelt dat ten tijde van 
Willems overlijden bijbelse rolmodellen hadden afgedaan. In zijn hoofdstuk 

over Oranjepreken komt hij tot de volgende conclusie: de ‘gelijkenis met Israël 
en haar koningen had in 1702 kennelijk aan zeggingskracht ingeboet’.418 Deze 

bewering klopt niet en lijkt eerder te zijn ingegeven door bestudering van 
buitenlandse literatuur dan door bronnenonderzoek. Willem III wordt in 
preken namelijk vergeleken met David, met Josia, met Salomo en met vele 

andere bijbelse figuren en ook na Willem III worden ook de stadhouders 
Willem IV en Willem V nog steeds vergeleken met bijbelse leidslieden. Dat is 

                                                                    
414 Dionysius Spranckhuysen, Rouw-clage over de doot van … vorst Frederic Henric 
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niet vreemd. Het gereformeerde protestantisme was bij uitstek de religie van 
het boek en bijbelbezit en bijbellezing van zowel het Oude als het Nieuwe 
Testament werd door gereformeerden zeer aanbevolen, meer nog dan 

bijvoorbeeld bij lutheranen.419 De jonge wees Evert Willemsz. (1607-1647), 
die in Frijhoffs studie de hoofdrol speelt, ademt volgens zijn biograaf 

bijbeltaal. Achter al zijn teksten, aldus Frijhoff, ‘kunnen we een verwijzing 
naar een bijbelboek plaatsen’. Moeiteloos kwam hem een bijbels voorbeeld of 
een bijbelse metafoor voor de geest.420 Evert identificeerde zich dan ook met 

‘helden uit de Heilige Schrift die hij zich beeldend voorstelde, zoals de tieners 
van nu popsterren of sporthelden op hun kamermuren plakken.’421   

Bijbelse exempla fungeerden als belangrijke retorische instrumenten 

waarvan predikanten zich bedienden om de regering van Willem III te 
interpreteren en te legitimeren. Velingius bijvoorbeeld, die preekte over de 
bijbeltekst die gaat over Salomo’s zalving tot koning over Israël (1 Kon. 1:38-

39), schrijft na zijn exegese van de bijbeltekst: ‘Wy nemen van Salomo soo wel 
als van Israël in den text afscheid. Wy zullen echter Salomo en Israël tragten te 
doen herleven. Onse Erf-stadhouder en sijn Gemalinne, hare Majesteiten van 

Engeland, zullen ons vertoonen/ ’t geen Salomo was voor het ooge van 
Israël’.422 Door deze vergelijking kon Willems koningschap worden verdedigd 
en zijn regering gelegitimeerd. Met het gebruik van bijbelse exempla konden 

predikanten verder laten zien dat de koning-stadhouder een werktuig in de 
handen van God was geweest: een messiaanse leider die de volken van 
Nederland en Engeland had verlost. De oudtestamentische ‘Heer van de 

hemelse legermachten’ had Willem gebruikt als instrument om grote dingen 
te doen voor de Republiek, voor Engeland en Europa. Daarnaast maken 

predikanten gebruik van bijbelse rolmodellen om het martiale en militaire 
karakter van Willems regering voor het voetlicht te brengen. Ook maken 
predikanten vergelijkingen met de koning-stadhouder en bijbelse personages 

om te laten zien dat Willem een godvruchtig man was die de ware kerk 
ondersteunde en de afgoderij tegenging.  

Bijbelse exempla in preken kunnen worden gezien als 

betekenisdragers waarin bepaalde waarden werden gelegd die zowel 
maatschappelijk geaccepteerd als confessioneel verantwoord werden 
beschouwd. De keuze bijvoorbeeld om Willem III met vechters als David, 

Simson en Hercules te vergelijken is niet toevallig en reflecteert masculiene en 
martiale waarden die in de zeventiende-eeuwse samenleving werden 
geapprecieerd. Daarnaast vormen bijbelse exempla krachtige analogieën – in 
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de vroegmoderne tijd een belangrijke manier van argumenteren423 – 
waardoor Willems regering van hoger hand gelegitimeerd en gezegend leek te 
zijn. Reeds tijdens zijn doop werd door de predikant Tegnejus de wens 

uitgesproken dat Willem ‘van Godt mach ontvangen/ Davids kloeck-
moedigheyt/ Salomons wijsheydt/ Hiskias oprechtheyd/ ende Iosias yver in 

Godsdienstigheydt’.424 In latere preken worden rolmodellen gebruikt om aan 
te tonen dat God de prins gebruikte in de strijd tegen de vijanden van de 
Republiek. Zo schrijft Van Balen in 1674 dat Willem een nieuwe David is die 

het volk diende te leiden. God had hem weggenomen ‘van de schaaps-kooy, 
van agter de schapen, dat gy een Voorganger soudet sijn, over myn volk, over 
Israël’. Vanaf 1672, aldus Van Balen, had Willem, ‘Hy den David … onse en 

Gods oorlogen’ gevoerd. En net als ‘Israëls Conink’ zal Willem er alles aan 
doen ‘om God sijn huis kloeklik te bouwen. Niet rusten, voor dat 
d’afgescheurde Leden op nieuw vereent sijn aan ’t lighaam van ’t Land; sijn 

oogen geen slaap geven, nog sijn ooge-leden sluimering, eer de kerk Christi, 
van dag tot dag erger gescheurt door inwendig wrevel, na wensch sy 
geheelt’.425 ` 

Bijbelse rolmodellen hebben verder duidelijk de functie Willems 
moed te prijzen. ‘Wy hebben verloren een Held als Josua, Simson, Gideon, en 
Barak’, aldus Vechovius in zijn lijkpreek.426 Het martiale karakter van de prins 

wordt benadrukt door hem te vergelijken met oudtestamentische leiders als 
David, Simson en Gideon. In het Oude Testament zijn succesvolle krijgers 
meestal vrome mannen. Tussen vroomheid en krijg bestaat in de bijbel een 

functionele relatie. Zo wint het volk Israël van de Amelekieten in de woestijn 
omdat Mozes de staf van God omhoog weet te houden. Na deze overwinning 

bouwt Mozes een altaar die de naam ‘de HEERE is mijn baniere’ krijgt (Ex. 
17:13). De richter Gideon verslaat de talrijke Midjanieten met een zeer klein 
leger pas nadat hij het altaar opgericht voor Baäl vernietigd heeft en de 

Asjerapaal omgehakt (Richt. 6 en 7). Aan de andere kant moet in het 
bijbelboek Jozua het leger van Israël op de vlucht slaan bij Ai omdat het volk 
gezondigd heeft (Joz. 7). Militaire overwinningen en nederlagen worden in het 

Oude Testament vaak toegeschreven aan de God van Israël, die vroomheid 
beloont en de zonden straft. Zo waren pamfletschrijvers er in 1672 heilig van 
overtuigd dat de succesvolle inval van de Fransen veroorzaakt was door de 

zonden van het Nederlandse volk.427 Op vergelijkbare wijze werden de 
successen van Willem op het slagveld vanuit hetzelfde bijbels-theologische 
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raamwerk bekeken wanneer de koning-stadhouder met bijbelse exempla 
wordt vergeleken en als een vroom en dapper strijder wordt gezien. Bosch 
schrijft bijvoorbeeld dat ‘de Heere der heyrscharen haer Wapenen nevens de 

onse onder ’t beleyt van desen onsen Josua, en Strijtbaren-helt wil zegenen 
met overwinninge tegen alle hare en onse Vyanden’.428 Volgens Moonen was 

Willem als ‘een Jozua, met den Heere opgetoogen na de overwinning van 
Naerde’ en had hij ‘zoo onverwacht’ de zege behaald op de ‘Fransche 
Filistynen’, aangezien ‘de hant des HEEREN tegens deeze Filistynen was’.429 ‘In 

Dapperheid’, schrijft Van Eybergen, ‘was hy het puik der beroemde helden: als 
die zelvde David/ een dapper Held, een Krijgs-man en verstandig in zaken’.430 
Ook Ubink vergelijkt de prins met koning David. Deze oudtestamentische 

vorst was een ‘groot Krijgsman’ die ‘boven alle Koningen in Dapperheid’ 
uitblonk. Volgens Ubink was ook Willem zo’n dappere krijgsman: ‘Geen vorst 
die Koning David zo naby kwam als onze Held’, schrijft hij.431  

Willem wordt in preken veel met koning David vergeleken. Le Roy 
bijvoorbeeld vergelijkt Willem in zijn verjaardagspreek voortdurend met deze 
oudtestamentische koning. Net als David was Willems afkomst nobel. Net als 

David was Willem tot koning gekroond. Net als David was Willem dapper en 
moedig en net als David was Willem een vroom vorst.432 Dat de stadhouder 
veel met David wordt vergeleken is niet verwonderlijk. Israëls koning was 

volgens predikanten net als Willem een man naar Gods hart geweest, die vele 
successen had behaald op het slagveld. Davids psalmen zongen de 
gereformeerden elke zondag in de berijming van Datheen, tot groot verdriet 

van Constantijn Huygens meestal zonder begeleiding van een orgel.433 David 
was in de vroegmoderne tijd een belangrijke rolmodel. Hij maakte deel uit van 

de oudtestamentische figuren die in de vroegmoderne tijd werden gezien als 
voorbeelden die navolging verdienden.434 Prins Maurits bijvoorbeeld, 
spiegelde zich graag aan koning David, de krijgsheer435 en ook Willem van 

Oranje wordt in het Wilhelmus vergeleken met David. De vergelijking van 
Willem III met David kon ook verder worden doorgetrokken.436 In het Oude 
Testament (1 Sam. 15 en 16) is te lezen hoe David tot koning over Israël werd 

gezalfd, terwijl zijn schoonvader Saul nog in leven was. Want Saul had Gods 
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gunst verspeeld. Ook Willem III was tot koning gezalfd terwijl zijn 
schoonvader Jacobus nog in leven was. God had Willem III ‘uytverkoren en 
verhoogt van de Herders-staf tot de Ryxs-staf, en gestelt op den Koninklicken 

Throon, van zijn Schoonvader Saul van God verstoten in zijn Rechtveerdig 
oordeel/ welkers Kroon de Heere geset heeft op het Hooft van zijnen Knecht 

David, de Man na Gods herte’, aldus Bosch.437 Ook Tiele schrijft dat David ‘ten 
Koning over Israel gezalfd’ is ‘by het leven van zijn Schoonvader Saul’, die 
immers ‘door zondige daden, en verderf van Godsdienst, zig het ryk 

onwaardig hadde gemaakt’. Ditzelfde is geschied, aldus Tiele, ‘in dezen Vorst 
Prins Willem de Derde’.438  

Een tweede persoon waar Willem veel mee wordt vergeleken is de 

oudtestamentische koning Josia. In de zestiende- en zeventiende eeuw werd 
Josia door gereformeerde predikanten toegeëigend als de ‘reformatiekoning’ 
bij uitstek, die een einde had gemaakt aan de afgoderij in Juda.439 Volgens de 

bijbelboeken Koningen en Kronieken herstelde Josia de zuivere godsdienst, 
schafte de afgodspriesters af, verbrijzelde gewijde stenen en vernietigde 
gewijde palen. ‘Van dezen Josia’, zo legt Doesburg de betekenis van Josia voor 

de lezers uit, ‘werden groote dingen verhaald’. Ten eerste, ‘Zyn wegdoen van 
Afgoden’, ten tweede ‘Het herstel des Tempels’, ten derde ‘Zyn Heilig gedrag 
ontrent het Wet-boek’, ten vierde ‘Het maken van zyn Verbond met God’ en 

ten vijfde ‘Zyn heerlijk Pascha houden’.440 In de confessionele strijd tegen het 
rooms-katholicisme vormden rolmodellen als Josia een belangrijk retorisch 
wapen om met de bijbel in de hand het eigen gelijk aan te tonen. Zoals de 

Israëlieten hadden gedwaald door afgodsbeelden op te richten en die te 
aanbidden, zo aanbaden rooms-katholieken heiligenbeelden en relieken. Door 

overheden het voorbeeld van Josia’s ‘reformatiewerk’ voor ogen te houden, 
probeerden gereformeerde predikanten duidelijk te maken dat overheden de 
plicht hadden de gecorrumpeerde godsdienst van smetten te zuiveren. Het 

‘misbruyck in Godes kerk allengskens ingebracht’ moest volgens 
gereformeerden weer worden afgedaan.441 De keurvorst van Brandenburg 
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Johann Sigismund (1572-1619) bijvoorbeeld, die het lutheranisme voor het 
calvinisme had ingewisseld, werd vanwege zijn streven een zuivere 
godsdienst vrij van alle paapse superstitie in Brandenburg te vestigen door de 

predikant Christoph Pelargus in zijn lijkpreek een ‘grote Josia’ genoemd.442 
Ook Nederlandse predikanten vergelijken Willem III met Josia, ‘dien groten 

yveraar voor Godts heiligen dienst’.443 Volgens Doesburg zette de koning-
stadhouder net als Josia zich in voor ‘het werk der Reformatie van alle 
godloosheden, en zedeloosheden’. Daarom is hij een ‘Godzaligen Koning … 

geweest met Josia van zyn jeugt af’, aldus de predikant. Immers, zijn ‘yver en 
devotie in den openbaren Godsdienst’ is een ieder bekend.444 ‘Was Josia, een 
vroom, wys, goedaardig, dapper Koning, voor Iuda’, schrijft Vechovius, 

‘sodanige Koning, was ook deese, voor Engeland, en voor ons, sulke 
Stadhouder!’445 Josia, aldus Wilhelmius heeft in ‘zijn gehele leven … getoont 
een gesegent Instrument te zijn in Gods hand, tot uitroeying van de Afgoderye 

in Juda’ en ‘tot beveyligging van zijn Onderdanen’. En zo moeten ook de ware 
gelovigen Willem III als ‘een andere Josias’ zien ‘haar van God tot een 
verdediger en zichtbaar bescherm gegeven’. Want toen ‘de Afgodery nu in 

Engeland scheen bevestigt’ heeft hij ‘aan de Godsdienst de vorige zuiverheid’ 
weer teruggegeven.446  

Door stadhouders met deze oudtestamentische koning te vergelijken 

benadrukten de predikanten dus de confessionele plichten van een 
christelijke overheid. De overheid had de taak net als Josia de afgoderij tegen 
te gaan en de zuivere godsdienst te handhaven, zoals de Nederlandse 

geloofsbelijdenis van mening was dat overheden de plicht hebben ‘de hant te 
houden aen den Heyligen Kercken-dienst, om te weyren ende uyt te royen alle 

afgoderie ende valschen godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te 
werpen, ende het Coninckrijcke Jesu Christi te voorderen’.447 Deze 
‘reformatie-ideologie’ vormde volgens Claydon de hoeksteen van Willems 

propaganda. Willem werd door zijn propagandisten in Engeland, waaronder 
vele predikanten, gezien als een godvruchtige koning die de opmars van de 
valse godsdienst had gestuit en het Engelse volk opriep zich te bekeren tot 

hun God. Hij werd daarom vergeleken met bijbelse leiders als David, Salomo 
en vooral Josia, aldus Claydon. Op die manier kon ook Willems kroning 
worden gelegitimeerd, omdat het duidelijk de wil van God was geweest dat 

Engeland door deze bijzondere held bevrijd werd van absolutisme en 

                                                                    
442 Murdock, ‘The importance of being Josiah’, 1053. 
443 Vollenhove, Een groot vorst, 27. 
444 Doesburg,  De rouwe, 60, 61, 62. 
445 Vechovius, Geheel Nederland, 30. 
446 Wilhelmius, Algemene kerke en lants droefheyd, 19, 34. 
447 J.N. Bakhuizen van den Brink ed. De Nederlandse belijdenisgeschriften in authentieke 
teksten (tweede druk; Amsterdam 1976) 141. 



 
115 

 

katholicisme. Hij was de van God gegeven leider die Engeland voortaan zou 
bewaren bij het ware geloof.448 Ook Nederlandse predikanten zijn van mening 
dat Willem ‘zig niet anders als een Christen/ en sijn Hov/ als een Gemeente 

Christi zig vertoonde’. Men zag, aldus Van Eybergen, in Willem ‘Koning Asa, 
Josaphat, Hiskia, Josia’ op de Engelse troon herleven.449  

De veelvuldige vergelijkingen die gereformeerden maakten tussen 
stadhouders en bijbelse personen en ook tussen de Republiek en het 
oudtestamentische Israël, heeft sommige historici doen concluderen dat zij de 

Republiek als het beste volk op aarde beschouwden dat door God was 
uitverkoren. Deze historici zijn van mening dat gereformeerde predikanten op 
basis van deze analogie een theologie van volksuitverkiezing ontwikkelden. 

Een voorbeeld daarvan is Simon Schama, die van het ‘Hebreeuws patriottisme’ 
van de zeventiende-eeuwse Nederlanders spreekt, op grond van een vorm van 
volksuitverkiezing.450 Ook Groenhuis is van mening dat de Republiek zich als 

het tweede Israël zag dat uit het slavenhuis van Egypte was geleid. Omdat God 
zo grote dingen aan de Republiek had gedaan werd de Republiek als een 
tweede Israël gezien. Dit denken typeert Groenhuis als het ‘gereformeerd 

nationalisme’.451  
Nu is het zo dat predikanten inderdaad soms de Republiek met ‘Israël’ 

aanduiden. Over de Franse inval in 1672 schrijft Moonen bijvoorbeeld dat de 

provincies die niet door de Fransen bezet waren bang waren hetzelfde lot te 
ondergaan. ‘De anderen vreesden diergelyk een lot, door de Syriers van 
vooren, door de Filistynen van achteren aengevochten, om het overschot van 

ons Israel met vollen monde op te eeten’, aldus de predikant.452 Ook Van Balen 
maakt een vergelijking tussen de Republiek en Israel: ‘Wy, Verenigde 

Nederlanders’, schrijft hij, zijn ook ‘een Israël te noemen, geboren tot een volk 
in d’yseren oven van ’t Geestelik Egypten, uitgevoert met een sterke hand 
onses Gods’.453 Meestal echter wordt in preken met Israël de ware gelovigen of 

de kerk aangeduid. Zo noemt Wilhelmius de ‘gehele Kerke’ het ‘Israel Gods’.454 
En Vollenhove schrijft bijvoorbeeld: ‘Welaan dan/ Broeders/ begeeft u tot 
Israel/ en houdt het altoos met Israel/ met de kercke mene ik/ Godts heilig en 

verkoren volk’.455 Ook volgens Velingius verwijst Israël naar de 
gereformeerde kerk. God heeft uit liefde ‘voor sijn Israel/ voor sijn 
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verdorven/ verbasterd/ ondankbaar Israel/ waar van gy belijdet Leden te 
zijn/ dit grote heil in onse dagen gewrogt’, schrijft hij in 1689.456 Het verschil 
in dit gebruik van de Israëlmetafoor, kan volgens Mary Morrissey als volgt 

worden verklaard. Zij is van mening dat Engelse predikanten een onderscheid 
maakten tussen enerzijds de Israëlmetafoor als type en anderzijds als 

exempel. Als type vertegenwoordigt de Israël de universele kerk. Het volk 
Israël is volgens de gereformeerde theologie een voorafschaduwing van de 
onzichtbare vergadering van gelovigen, de uitverkorenen. Als exempel echter 

is het volk Israël een voorbeeld van de wijze waarop God met christelijke 
volken in het algemeen handelt. Hij zegent of straft landen op basis van 
overtredingen en goed gedrag.457  

Het voorbeeld van Israël werd door vroegmoderne protestanten dus 
gebruikt om aan contemporaine gebeurtenissen zin en samenhang te 
verlenen. Als exempel was de verwijzing naar Israël geen uiting van nationale 

trots of een teken dat God het betreffende land had uitgekozen om een tweede 
Israël te zijn, maar een theologische interpretatie, een epistemologisch 
raamwerk, van heden en verleden die orde aanbracht in de veelheid der 

gebeurtenissen en als richtsnoer voor de toekomst fungeerde.  
 

Een geslacht van helden 

God had Nederland en Engeland gered met gebruikmaking van een Oranje. 
Dat kon geen toeval zijn. Het was namelijk niet de eerste keer geweest, aldus 
predikanten, dat God een Oranje had gebruikt om een volk in het nauw te 

verlossen. Willems militaire optreden herinnerde predikanten aan het 
verleden. Gods goede voorzienigheid was zeer zichtbaar geworden in de 

geschiedenis van de Republiek, een geschiedenis waar de prinsen van Oranje 
als dappere militairen een sleutelrol vervulden. Het leek wel, aldus 
Wilhelmius, ‘als of God dit aan Oranjens huys had vastgehegt’, namelijk de 

Oranjes te gebruiken om ‘het ysere juk van een afschuuwelyke gewetens 
dwang, en een onbepaalde dwingelandye’ van volkeren te breken.458 Die 
geschiedenis nam volgens predikanten een aanvang met Willem van Oranje, 

de vader des vaderlands. ‘Het vereenigde Neerland’, aldus van Bylert, is ‘by 
Oranjens, bloed geboud en opgewassen’.459 Oranje was volgens Van Assendelft 
de ‘Grondlegger van den Staet en Vader des Vaderlands’ die Nederland van de 

Spaanse tirannie bevrijd heeft en ‘sijn Leven, Goed en Bloed, in duysend 
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periculen gestelt heeft’ om het volk te bevrijden.460 Wie kan ontkennen, aldus 
Scutter, dat ‘die Groote Willem den eersten steen van onzen Staat en Vryheit 
gelegt/ en dat zwaarlyvigh Gebouw ter tinne toe opgetogen heeft/ tot dat hy 

eindelyk deszelfs Wanden en Muuren met zyn bloet bestreken en geverft 
heeft?’ God had, zo vervolgt hij, ‘zyne Doorluchticheit verwekt/ om als eenen 

anderen Gideon met weinig volks de vyanden van het Nederlants Israël op het 
kinnebakke te slaan’.461 ‘Wat groote dingen de Heere heeft gedaan aan ons 
Vaderland door Prins Willem de I’, schrijft ook Doesburg, ‘daar zijn de 

Nederlandsche Historiën vol van’. Hij had namelijk door zijn ‘onverdrietelyke 
zorge, ook duizend periculen zijnes levens, door opzettinge van goed en bloed, 
de naam van Vader des Vaderlands’ gedragen.462  

Na de uiteenzetting van wat de vader des vaderlands betekend heeft 
voor de Republiek, volgt in preken vaak een opsomming van Oranjehelden die 
hem opvolgden: Maurits, Frederik Hendrik, Willem II en Willem III. Van 

Assendelft schrijft bijvoorbeeld dat na de moord op de vader des vaderlands 
de zaak niet verloren was. Want ‘Helden worden Helden geboren, en Leeuwen 
brengen Leeuwen voort’. Na de dood van zijn vader ‘soo volgt ook van stonden 

aen daer op sijn Soon, dien dapperen Held, en Nederlandsch Verlosser’, 
Maurits. Hij bracht rust in de Nederlandse kerk, aldus de predikant, en zorgde 
ervoor ‘dat het land, en de Kerk, als sijn toe vertroude schaepjes, van geen 

Spaensche Wolven overvallen, nog verscheurt mogten werden’. Na Maurits 
volgde Frederik Hendrik. Op die manier heeft God, aldus Van Assendelft, 
‘wederom sorge gedragen voor dit bedrukte Nederland, wanneer hy tot haer 

hulpe en verlossinge, verwekte dien ontvert’saegden held en gadeloose Krijgs-
man Frederik hendrik’. De predikant roemt ‘sijne Wijsheyt in den Raed, beleyd 

en Dapperheyd in den Stryd, ja ook sijn Liefde en Wakkerheyt voor 
Nederlantsch Kerk, en Staet’. Hij was ‘een Wonder van die eeuwe, ja dat sijn 
Vader Prins Willem de eerste in hem herleefde, en Maurits schranderheyt in 

hem gevonden wierd’. Willem II volgde Frederik Hendrik op. Deze stadhouder 
was ‘niet minder als sijn Vader Gods-dienstig, Geloovig, Wijs, dapper’, aldus 
Van Assendelft. Willem II was een ‘Ciraed van ons Land, een Schrik voor den 

vyand, en de Band van de seve pijlen’. Evenwel ‘behaegde [het] den Heere, 
door een schielijke koorts als hy nog geen 25 Jaren oud was, sijn siele van sijn 
lichaem te ontbinden, en in sijn Eeuwige Ruste op te nemen’. Maar de ‘Heere 

sy gelooft’, schrijft de predikant, die ‘nog een Sone, ja een Groene Spruyte uyt 
de afgehouwe tronk van Nassauw en Orangie, deed uytspruiten’. Deze zoon, 
Willem III, zou opgroeien tot een ‘Versegelaer van Nederlandsch Vryeheyt, en 
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Godsdienst, als ook een Opbouwer, en Herstelder van de vervalle Mueren 
Zions, in de overzeesche drie Koninkrijken’, aldus Van Assendelft.463 

Op deze manier plaatst Van Assendelft zowel 1672 als 1688 in een 

orangistisch raamwerk, waarin God de dappere Oranjestrijders gebruikt 
wanneer de nood het hoogst is. Willem III is in dit licht een telg van het huis 

van Oranje die door God geroepen was om net als zijn voorvaderen de 
fundamenten van de Republiek, gelegd door de vader des vaderlands, tegen 
vijanden te verdedigen. De nadruk van dit orangistische discours ligt bij het 

militaire aspect van het stadhouderschap. Zo schrijft Scutter bijvoorbeeld dat 
‘Onder het beleit van deeze Hooghgeachte Velt-heeren’, doelend op Willem I, 
Maurits, Frederik Hendrik en Willem II, ‘de Spanjaart … sulk eene vrees [is] 

aangejaagt dat zyne handen slap en beide hert en kling ontvallen zyn’.464 ‘De 
Groote Koning’, aldus Goltzius refererend naar Willem III, ‘was geboren uit 
een Geslagt van Helden, zeer gelyk met die van David, beyde yverig in de 

bevordering van de eere Gods, en welvaart des menschen’. ‘De eerste Willem’, 
zo vervolgt hij, ‘stelde zig zeer tegens de Spaansche wreedheid’ en ‘zyne 
Zoonen en Navolgers hebben door hunne Wijsheit en Manhaftigheit de magt 

van die verschrikkelijke Heerschzugt verbrooken’. ‘En de laatste Willem’, 
aldus Goltzius, ‘dien voortreffelijken Navolger van de deugden zijner Voor-
vaderen, heeft ook alzoo geweest een onverzoenlijken vyand tegen de 

Staatzugt en ongerechtigheit der Franssen. Zoo dat dezen uitmuntenden Vorst 
een geduurigen Aanvaller der Tyrannen, en een Verlosser der Verdrukten 
was’.465 

Dit discours, dat zich zoals gezegd niet tegen de Hollandse regenten 
keerde, verleende Willems regering een bijzonder krachtige legitimatie. Hij 

stond in een lijn van roemruchte helden die onlosmakelijk met het lot van de 
Republiek waren verbonden. Volgens Vechovius zijn daarom de inwoners van 
Nederland ‘verpligt/ tot een eeuwige danksegging, en onsterffelike roem, van 

de doorlugtigste Voor-ouders, van dese Vorst, de Princen van Orangie’466 
Natuurlijk waren Maurits en met name Willem II controversiële figuren 
geweest, vooral in Holland, maar predikanten proberen dit te ondervangen 

door weinig over Willems politieke wapenfeiten uit te wijden en melden vaak 
slechts in vage en algemene termen dat hij een wijs en dapper stadhouder 
was. Over zijn greep naar de macht in 1650 wordt met geen woord gerept. 

Scutter bijvoorbeeld, die had gesteld dat er niets kwaads over de Oranjes in 
onpartijdige geschiedenisboeken zou zijn te lezen, schrijft over Willem II 
slechts dat hij zijn vader opvolgde ‘in all sijn Vorstendommen, en Ampten’ en 
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dat hij ‘in den ouderdom van 24 jaar, en 6 maanden Anno 1650’ overleden 
is.467  

De naam van Oranje wordt door predikanten verbonden met 

militarisme, de Nederlandse Opstand en de goede voorzienigheid van God. 
Over de Franse inval in 1672 meldt Van Eybergen bijvoorbeeld: ‘’t Scheen dat 

de naam van Orangien, die vermaarde onder de Helden/ alleen genoeg was 
om/ als die van Hannibal den Romeinen/ een schrik in de Ziel te jagen’.468 Dit 
orangistische discours was zo krachtig omdat Willem van Oranje algemeen 

werd beschouwd als de grondlegger van de Republiek. De verwijzingen naar 
het heroïsche verleden van de Republiek en de heldenrol die Willem van 
Oranje daarin speelde, ‘dominated Dutch public manifestations of the image of 

history’, aldus Mörke. Op twee uitzonderingen na, schrijft Mörke, was Willems 
‘contribution to the foundation of the Republic …  never fundamentally 
questioned, not even by opponents from within the Repbublic. As a 

charismatic figure, William was almost sacrosanct.’469 Zelfs Johan de Witt 
moest in zijn Deductie (1654) erkennen dat Willem van Oranje degene was 
geweest – naast God en de Staten van Holland en Zeeland – die de 

‘fondamenten van de vryheydt van desen Staedt’ gelegd had.470 Door het leven 
van Willem III in het licht te plaatsen van de daden van zijn voortreffelijke 
voorvaderen, met name van Willem I, presenteerden zij in hun preken een 

krachtig narratief waarvan de belangrijkste bouwstenen, namelijk martiale 
deugden, de republikeinse vrijheid en de gereformeerde godsdienst, het 
charisma van Willem van Oranje en Gods voorzienigheid, tot de kern 

behoorden van de identiteit van de Republiek in de zestiende en zeventiende 
eeuw. Het maakte deel uit van het normen- en waardepatroon van de 

Republiek als politieke gemeenschap. Dit narratief had niet alleen tot doel 
Willems regering van een stevig, in het verleden verankerd fundament te 
voorzien, maar fungeerde – net als Israëlmetaforen – als een interpretatief 

kader waardoor heden en verleden overzichtelijk werden gemaakt terwijl het 
tegelijkertijd een handvest voor de toekomst bood. Op die manier konden 
representaties van Willem III – die vaak gecommuniceerd werden tijdens 

crisismomenten zoals in 1672, 1688 en zijn overlijden in 1702 – politieke 
tegenstellingen overbruggen en de saamhorigheid vergroten rondom waarden 

                                                                    
467 Scutter, De macht van Godt geordineert, 26. 
468 Van Eybergen, De dogter Zions, 19. 
469 Olaf Mörke, ‘The content, form and function of Swiss and Dutch images of history’ 
in: André Holenstein e.a. ed., The republican alternative. The Netherlands and 
Switzerland compared (Amsterdam 2008) 179-180. 
470 J. de Witt, Deductie …  behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de 
fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden … dienende tot 
justificatie van ’t verleenen van seeckere Akte van Seclusie, raeckende ’t employ vanden 
Heere Prince van Oraigne (Den Haag 1654) 1, 74. 



 
120 
 

die door velen werden gedeeld. Want niet alleen gereformeerden, ook 
religieuze dissenters konden voorstander zijn van een republikeins 
regeringssysteem waarin een Oranjestadhouder de twistzieke regenten in 

toom kon houden en het algemeen belang kon verdedigen.471 De cultus 
rondom Willem III, waarvan de bestudeerde preken slechts een enkel 

voorbeeld zijn, kon zo boodschappen uitdragen die samenbindend werkte.472 
Representaties van Willem III in preken, zo kunnen we concluderen, maken 
gebruik van een taal waarin gedeelde voorstellingen van de wereld en 

gedeelde normen en waarden besloten lagen en die mogelijkheden bood aan 
individuen en gemeenschappen zichzelf te definiëren en de politieke en 
religieuze waarden die predikanten trachten over te dragen toe te eigenen.  

 
Heerlijk is zijn afkomst 

De adel speelde een belangrijke rol in de sociale organisatie van 

vroegmoderne samenlevingen. Maar in de burgerlijke bestuurscultuur van de 
Republiek was de rol van de adel minder groot dan in andere Europese 
landen. Dat betekent volgens Frijhoff echter niet dat de adel buitenspel werd 

gezet. Ook in de Republiek bepaalden rang, eer en stand voor een aanzienlijk 
deel de macht. Daarnaast werd er tegen de adel opgezien vanwege zijn 
grootgrondbezit, zijn kastelen en landhuizen, zijn levensstijl en 

uitgavenpatroon en het prestige van het voorgeslacht. ‘De heerlykheid en Eere 
van een Koning te zijn’, zo verwoordt Tiele dit principe. Hij heeft ‘het toppunt 
van alle waardigheid’ gehad, namelijk het koningschap. Vele ‘ver afgelegene 

Volkeren’ hebben hem ‘uit hoogagtinge, met zoo veel aanzienlijke 
gezantschappen’ vereerd. Hij had verder een ‘veelheid van rykdommen, en 

Vaderlijke erfgoederen’ en ‘geen Prins in Europa van zijns gelyke, die hem 
daar in overtreft’, hetgeen ‘uit zijne Eertitelen te zien is’, aldus Tiele.473 Niet 
alleen werd er volgens Frijhoff erg tegen de adel opgekeken, ook waren 

regenten niet altijd zo burgerlijk als men zou verwachten. Zij jaagden een 
aristocratische levensstijl na, kochten heerlijkheden en tooiden zich met 
adellijke titels. De stadhouder en zijn hof vormden het middelpunt van deze 

adellijke cultuur. Als prinsen van Oranje behoorden zij tot de Europese 
topadel. Zij fungeerden als patronen voor binnenlandse edellieden en 
onderhielden vriendschappelijke contacten met de buitenlandse adel. Het 

Oranjehof werd onder Frederik Hendrik een cultureel centrum van waaruit 
politieke en sociale boodschappen werden uitgezonden. Zo werden door het 
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hofceremonieel centrale waarden van vroegmoderne elites zoals gezag, 
waardigheid, eer en deugd uitgedragen.474  

Volgens predikanten heeft een edele afkomst veel voordelen. Dat 

bewijzen wel de lange opsommingen die predikanten geven van zijn 
voorouders. Willems stamboom doet er volgens predikanten duidelijk toe. 

Willem was een vorst, zo schrijft Le Roy, ‘voortgesproten, uit een Stamme, die 
wegens haar Oudheid, Hoogheid en Luister, by alle Gedenk-Schrijvers, 
zonderling geroemd’ wordt.475 ‘Heerlyk is zyne afkomst van moeders zyde uit 

de Engelsche en Schotsche koningen/ geen koninklyke huizen in Europe 
wykende’, aldus van Vollenhove en ook ‘den huize van Oranje en Nassau’ is ‘in 
allerei gewesten der werlt veel ewen lang vermaart door dappere helden’. In 

het bijzonder noemt Vollenhove Rooms-koning Adolf I van Nassau (1250-
1298), door Vollenhove en andere predikanten ten onrechte gerekend tot de 
Duitse keizers.476 Willems ‘aloud geslagt van Nassauw aen ’s Vaders sijde’, kan 

zelfs ‘Caesars of Keyseren, en van Moeders sijde Koningen onder sijn geslagt-
boom’ rekenen. Willem hoeft zich dan ook volgens Costerus ‘over sijn Geslaght 
en Afkomst niet te vernederen’ aangezien hij van ‘Hoogh-Adeliken Bloede en 

Koninghliken Huyse’ is.477 Ook Van Zelst roemt Willems stamboom. Volgens 
hem was de stadhouder ‘gesproten uit Nassous bloed’, dat al meer dan ‘twaalf 
eeuwen in de Geschiet-Schriften bekend, en zedert die tijd door verscheiden 

Oorlogs-blixems roemrugtigh in de wereld geworden’ is.478 Van Staveren weet 
Willems stamboom tot in de tijd van ‘dien beroemden Roomse Veld-heer 
Iulius Caesar’ terug te voeren. In diens Bello Gallico, aldus de predikant, ‘leest 

men van twee gebroeders, Nasua, en Cimberius, die met hondert dorpen der 
Sueven, …  na den oever des Rijns waren opgetrokken, om over de selve in het 

land van Trier te vallen’. En van deze ‘Nasua’ ontlenen de ‘Nassauwers haar 
oorsprong … sijnde so haar stam meer als 1750 jaaren oud’.479  

Deze genealogische excercitie had niet alleen tot doel de ‘Oudheid, 

Hoogheid en Edelheid’ van Willems voorouders vast te stellen. Zijn edele 
afkomst had ook praktisch nut. Een ‘Hooge Geboorte [geeft] veel voordeel’, 
aldus Velingius.480 ‘Een Koning, die een Soone is der Edelen, Edel niet alleen in 

afkomst, maar in eygen deugden, maakt een Land welgelukzalig’, aldus 
Wilhelmius verwijzend naar Prediker 10:17.481 ‘De kinderen’, zo schrijft Van 
Balen, ‘die met de Scepter in de Vuist op de weerelt komen, sijn van de jeugt af 
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te buigen, tot gemeene welstant’. Zij ‘krygen sonder moeite, onder ’t spel, 
d’ervarentheit’ waar anderen, ‘in Hooge schoolen, jaaren aan een, opgevoet de 
kennis verkreeg’.482 Ook Scutter legt een verband tussen afkomst en deugd. Hij 

schrijft dat er van het ‘voortreffelyk geslacht’ Oranje-Nassau ‘noch een teêr 
Spruitje over’ is ‘op wiens voorhooft reets de deugt en dapperheyt zyner 

Voorvaderen pronkt.’483 De dapperheid en deugd zat de prins in het bloed. De 
deugden van zijn voorvaderen waren aan hem doorgegeven. In Willem III 
herleefde zijn ‘Vaders Naam/ en boven af/ die van Wilhelm de I.’, aldus Van 

Eybergen.484 Het charisma van de Oranjefamilie straalde van Willem III af.  
Volgens H.H. Verstegen was een belangrijk onderdeel van de 

humanistische vorstentheorie dat deze in de nieuwe vorst een verjonging van 

de oude vorst zag. Maurits en Frederik Hendrik bijvoorbeeld leken sprekend 
op Willem van Oranje en hadden ook zijn deugden geërfd.485 Dit idee vinden 
we ook bij predikanten die Willem III representeren. Van Staveren schrijft 

bijvoorbeeld dat de ‘schranderheyd van sijn vernuft’ een teken was ‘van wat 
Vorstelijk heldenbloed dat hy gebooren was’.486 Sommige predikanten maken 
daarom gebruik van de metafoor van de Oranjeboom, in de vroegmoderne 

Oranje-iconografie een belangrijk beeld.487 Onder de Oranjeboom konden de 
inwoners van de Republiek veilig schuilen en deze boom bracht natuurlijk ook 
smakelijke vruchten voort. Zo wordt Willem door Moonen gezien als de 

‘loofryken Oranjeboom, die zyne gelukkige eilanden, ons Vereende Nederlant 
en het geheele Europe tegens de steekende hitte en straelen eener Fransche 
zonne zoo veiligh beschaduwde’.488 Het beeld van de Oranjeboom was mede 

ontleend aan Jesaja 11:1, waar Jesaja profeteert: ‘Want daer sal een rijsken 
voortcomen uyt den afgehouwenen tronck Isai, ende een scheute uyt sijne 

wortelen sal vrucht voortbrengen’. Predikanten nemen dit beeld soms over. 
Van Staveren bijvoorbeeld schrijft dat Willem III een ‘een teder rijske van den 
affgehouwen Oranjenboom’ was, ‘het eenig uytspruytsel, om de stam, en 

naam, van Nassauw-Dillenburg Orange te doen herleven.’489 De koning-
stadhouder was, zo schrijft ook Moonen, ‘Als eene eenige scheut uit den 
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afgehouwen Oranjeboom ter goeder uure gesprooten’.490 Van Assendelft stelt 
dat ‘soo lange wy onder de Schaduwe, van dese Orangie-boom, hebben 
geseten … Gods Kerk, en onse Borgerstaet … verlustinge [hebben] gevonden 

onder de selve, en seer lieffelijke vrugten daer van gegeten’.491 De Oranjeboom 
vertegenwoordigde rust en welvaart en het voortgaan der geslachten. Ook 

werd de erfelijkheid van deugden ermee uitgedrukt, een principe dat met 
name de vroegmoderne adel voor zichzelf claimde.492 
 

Klassieke deugden 

Willem III parasiteerde volgens predikanten niet op zijn Oranje-erfenis, maar 
deed zijn best een groot aantal deugden met vlijt te beoefenen. In de 

humanistische vorstentheorie speelt deugdzaamheid een grote rol. De sleutel 
tot een deugdzame, ordelijke maatschappij zagen humanisten in een 
deugdzame vorst. Vandaar dat humanisten zich toelegden op het schrijven 

van vorstenspiegels en soortgelijke adviesboekjes voor magistraten, prinsen 
en vorsten. Met name noordelijke humanisten zetten al hun kaarten op de 
deugdzame vorst, die door zijn beoefening van de klassieke deugden en zijn 

christelijke levenswandel, een voorbeeld zou zijn voor het volk en op die 
manier de maatschappij zou kunnen verbeteren. De ideale vorst die de 
humanisten voor ogen stond was degene die welsprekendheid en morele 

zuiverheid in zich verenigde en zich inzette ter bevordering van de publieke 
zaak. Zo’n vorst zou het volk verheffen door zijn goede voorbeeld. De morele 
bronnen waar humanisten uit putten waren klassieke schrijvers als 

Aristoteles, Cicero en Seneca. Humanisten beveelden vorsten met name de 
beoefening van de kardinale deugden aan: prudentia 

(wijsheid/verstandigheid), fortitudo (dapperheid/kracht), temperantia 
(matigheid/zelfbeheersing) en iustitia (rechtvaardigheid) en ook de 
prinselijke deugden: liberalitas, (vrijgevigheid/goedheid) clementia 

(mildheid), fides (betrouwbaarheid) aan.493 Deze kardinale en prinselijke 
deugden vormen ook het hoofdbestanddeel van de deugden die Willem 
volgens predikanten zou hebben bezeten. In dit opzicht zetten zij de 

humanistische traditie voort.  
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Overigens komt de lof op Willem III in lijkpreken niet alleen 
grotendeels overeen met het humanistische vorstenideaal, maar ook met de 
klassieke voorschriften voor de lof- en de lijkrede. Dergelijke voorschriften 

waren bijvoorbeeld te vinden in het in de zeventiende eeuw veel gebruikte 
handboek klassieke retorica Rhetorica ad Herennium. Dit handboek noemt 

drie onderdelen die in een lofrede dienen terug te keren, te weten 1) de 
externe omstandigheden (afkomst, opvoeding, rijkdom, titels); 2) fysieke 
kenmerken (kracht, schoonheid, behendigheid) en tot slot 3) karakter 

(kardinale deugden: prudentia, fortitudo, temperantia, iustitia).494 Predikanten 
hadden uiteraard onderricht gekregen in de klassieke retorica en in 
handboeken als deze konden predikanten nagaan welke kwaliteiten en 

deugden aan een prijzenswaardig individu toegeschreven dienden te worden. 
De bestudeerde preken zijn zorgvuldig gestructureerde teksten, waarvan de 
invloed van de klassieke retorica duidelijk aanwezig is.495 In preken wordt de 

prins beschreven als een voortreffelijke vorst, een wijze staatsman en een 
dappere krijgsoverste, die de klassieke deugden beoefende. Hij wordt gezien 
als een navolgenswaardig exempel, wiens deugden de gelovigen dienen na te 

volgen. Niet alle deugden speelden een even grote rol in de representaties van 
de stadhouder. De belangrijkste deugden die predikanten aan Willem 
toeschreven zijn wijsheid, dapperheid, matigheid, standvastigheid en ijver. 

Onder de deugd wijsheid scharen predikanten alle intellectuele 
eigenschappen die met het landsbestuur gemoeid zijn zoals staatkundig 
inzicht, diplomatieke sluwheid, voorzichtigheid en beleid. Vollenhove prijst 

bijvoorbeeld Willems ‘wysheit in ’t bezorgen en uitvoeren der grootste lant- 
en zeezaken’.496 Willem was volgens Ubink ‘de Wijste Koning van ’t Christen-

rijk, wiens Wijsheid en Staatkunde zelf in ’t Hof der Ottomannen was 
doorgedrongen’.497 ‘In ’t midden van sijn Dapperheyt, blonk noyt uyt een 
onbesonne Dolligheyt, maer altijt een groote Wysheyt en Beleyd’, aldus een 

ander.498 Hij heeft met zijn ‘wyse raad/ voorsigtig/ en kloekmoedig beleid/ en 
gewapende vuyst/ het Land heeft beschermd/ bewaard/ en voorgestreden’.499 
In het beschrijven van Willems wijsheid en regeertaken houden predikanten 

zich meestal op de vlakte. Zij beschrijven in algemene termen dat hij land en 
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kerk voortreffelijk bestuurde door zijn wijs beleid. Erg specifiek zijn zij daar 
niet over en zij treden verder niet in details. Van Bylert is in dit opzicht 
exemplarisch wanneer hij stelt dat Willem ‘vele Landen en Staten, en het 

kerkelyke en burgerlyke aengaende door sijn hoogverligt verstand, 
doordringend oordeel, weergalose staetskunde, boven koninklyke-

sagtmoedigheit en geduld, vlijd, wakkerheit, onvermoeitheit, onverzaegde 
dapperheit, roemrugtigste daden en allerley vredes en oorlogs verdiensten … 
heeft gelukkig gemaekt’.500 Wat opvalt in preken is dat Willems wijsheid vaak 

wordt gekoppeld aan zijn dapperheid. Hij was niet alleen wijs, aldus 
predikanten, maar ook dapper. Hij wist het land niet alleen te besturen, maar 
ook te beschermen tegen vijanden van buiten. Wel wordt  Willems dapperheid 

meer beschreven dan zijn wijsheid. Natuurlijk wordt hij als een moedige 
veldheer gezien: een Hercules en een David. Met beide deugden, zijn 
dapperheid en zijn wijsheid, diende hij het algemeen belang. Met militaire 

kracht beschermde hij de fundamenten van de Republiek, haar godsdienst en 
haar vrijheid, en met zijn wijs beleid wist hij deze fundamenten te 
onderhouden. Omdat dapperheid in preken over Willem III een zeer centrale 

rol innemen, zal hier later dieper op worden ingegaan. 
 Willems matigheid en zelfbeheersing worden vaak geïllustreerd aan 
de hand van zijn consumptiegedrag en zijn seksualiteit. Predikanten stellen 

bijvoorbeeld dat hij geen ‘slaaf van de moejelijke pragt des Weerelds’ was. 
‘Men heeft hem noit zien uitspatten in een overdadigen Buikdienst van Spys 
en drank’.501 Hij stelde zich tevreden met ‘de geringste kost van een arm 

Landman. Hollandsche Kool, en Wortelen met Spek, of Osse-vleesch, dat was 
sijn liefste kost’.502 Want ofschoon ‘hy alles had dat een Konings-tong kan 

smaken, kost hy met de geringste spijs vergenoegt zijn, en in een vast voedzel 
meer smaak vinden, als in  dertele lekkernyen’.503 Hij was ‘in spys en drank 
matig, in zijne kleedinge nederig, omtrent zijn eigen selfs spaarsaam’.504 

Verder was hij ook een ‘kuis Koning/ die niet als andre Koningen de Wijven 
voor zig vermenigvuldigde’ en een ‘matig Koning/ een Vyand van alle 
brasserie en dronkenschap’.505 Hij was kortom geen vorst ‘die sig aan de 

wellust, en weelde, overgaff’.506 In het bedwingen van zijn hartstochten, 
emoties en driften, toonde de prins zich standvastig. Deze stoïsche deugd 
wordt door predikanten vaak de ‘besadigheid des gemoeds’ genoemd, 

waarmee zij willen zeggen dat Willem een evenwichtig en bedachtzaam 
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persoon was die zich niet snel door zijn emoties en driften liet meeslepen. ‘Is 
yemandt besadight en eenparigh in driften/ Hy ist’, aldus Costerus.507 Hij 
bezat ‘de Deugd van een roem-weerdige Besadigheyd, die ’t Gemoed altoos in 

een effenbaare Gestalte houd’. ‘Nimmermeer heeft men dezen doorlugtigsten 
Vorst door ongeschikte Harts-togten vervoerd gezien tot dingen/ die nog zijn 

Christelyke Deftigheid, nog zijn Koninklyke Weerdigheid paste’, schrijft een 
ander.508 ‘Vooral blonk in hem uyt die gave des vasten geestes, een 
onverzettelijke standvastigheid in het bereiken van zijn oogwit, dat hy wel 

eens beraamd hadde’.509 Hij werd ‘door geen geluk opgeblazen/ door geen 
ongeval mismoedig/ door geen gramschap onstelt/ door geen driften verrukt’, 
maar was ‘altyt stil en bezadig’.510 De ‘booze passien van een toomeloozen 

geest hebben over zijnen geest niet geheerst’, aldus Tiele.511 ‘Waer vondt men 
onder de koningen eenen knecht des HEEREN, die grooter koning was over 
zich zelven en zyne eigene hartstoghten’, vraagt Moonen zich af.512 Willem 

was volgens predikanten ‘in all sijn doen besaadigt, voorsigtig, wijs’.513 
De deugd rechtvaardigheid speelt in preken nauwelijks een rol, met 

uitzondering van de beschrijvingen van Willems inspanningen de wetten van 

Engeland te handhaven. In dezelfde redeneertrant zou men ook de 
bescherming en handhaving van de Nederlandse constitutie onder de deugd 
rechtvaardigheid kunnen scharen, hoewel predikanten dit niet expliciet doen. 

Over Willems vrijgevigheid en goedheid wordt niet veel gezegd. Over zijn hulp 
aan de gevluchte hugenoten uit Frankrijk zal later worden ingegaan. Verder 
schrijft een enkeling dat hij ‘omtrent andere, daar het de noot eyste, liberaal’ 

was514 en geven een aantal predikanten hem de eretitel ‘euergetès De 
VVeldadige’,515 een van de epitheta waarmee hellenistische vorsten zich 

tooiden.516 Verder wordt Willem soms een goedertieren vorst genoemd, die 
mild was in zijn oordeel. ‘Hy is een Goedertieren Prins; Ten is geen Karel de 
Negende, dewelke van sulken wroeden en bloet-dorstigen aart was/ dat hy 

met groot vermaek de verwesene menschen ter doot sagh brengen’.517 Hij was 
‘magtig door een beleeft verzoek meer uit te rechten/ dan veel trotse 
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koningen vermogen met al de strafheit en scherpheit van strenge bevelen!’518 
Zijn ziel was ‘nederig, zagtmoedig en goedertieren’, aldus Ubink. ‘Warende 
misslagen te bestraffen’, vervolgt hij, het ‘geschiede met een ernstige 

Zedigheid, en hy wist zig medegaande te toonen met de swakheden van 
andere, als wetende, dat hy ook een Mensch was’.519  

Hoewel niet tot de kardinale of prinselijke deugden gerekend, vormt 
ijver een van Willems belangrijkste eigenschappen. Predikanten beschrijven 
hem als een gedisciplineerde, hardwerkende regeringsleider. Volgens Van 

Assendelft had Willem zich uitgeslooft ‘door gedurige sorge, vlijt, en 
onvermoeyde yver voor land, en Kerk’.520 Vollenhove schrijft over de ‘gedurige 
arbeitsaamheit’ van de prins. ‘Willem getrooste zich dien arbeit zyn volk tot 

ruste/ zich zelven gedurige moeite tot ieders gemak’.521 Volgens Doesburg 
was de prins een ‘wakker en arbeidzaam Koning, die met zoo grooten ernste 
de zaken van de Protestantsche Kerke in het gemeen, de zaken zyner 

Koninkrijken, en byzonder ook van dit Nederland heeft waargenomen, dat hy 
zig verteerd heeft’.522 Van Bylert schrijft dat Willem het ‘Konikl. Hooft 
gebroken’ heeft en zijn ‘grote Ziele’ die ‘in sulk een kranke en bouvallige 

tempel gehuisvest’ was, ‘vermoeit en afgeslooft, met hoogwigtige 
staetsakelyke sorgvuldigheden, zijnde als een vuir dat sig selve verteerde om 
andere te ligten en te verwarmen’.523 

 

Een gereformeerde deugdenleer 

Zoals eerder gesteld hadden gereformeerde predikanten aanvankelijk moeite 

gehad met de laudatio, de opsomming van deugden in de preek. De laudatio in 
een  lijkpreek zagen zij als overblijfselen van katholiek bijgeloof, als een 

misplaatste vorm van heiligenverering. Ook in andere gelegenheidspreken 
verwacht men niet snel van predikanten een uitwijding van deugden 
aangezien zij juist de zondigheid en slechtheid van mensen benadrukten. Bij 

Nederlandse predikanten treft men dan ook in een zeker opzicht een 
ambivalentie wat betreft deugd aan. Deze ambivalentie is vergelijkbaar met 
wat William Bouwsma ‘the two faces of humanism’ genoemd heeft. De ene 

kant van het humanisme, aldus Bouwsma, was de gerichtheid op de Stoa. 
Volgens de stoïsche traditie was deugd het summum bonum. Deugd was niet 
een middel om iets te bereiken, maar het hoogste goed. Die deugd bestond uit 

het volgen van de natuur, die volgens de stoïcijnen een manifestatie van de 
goddelijke rede (logos) was. Men diende in harmonie met die ordelijke natuur 
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te leven en aldus de universele wetten van de logos te gehoorzamen. Emoties 
vormden echter een bedreiging voor de harmonie met de redelijke natuurwet. 
Sommige emoties, zoals vreugde en behoedzaamheid waren weliswaar goed, 

maar de meeste emoties werden als irrationeel beschouwd. Een wijs man, die 
in harmonie met de natuurwetten wilde leven, diende zijn rede te volgen en 

ongevoelig te zijn voor irrationele emoties (apatheia). Deugd, in dit opzicht, 
was een manier waarop het individu zijn kwetsbaarheid tot een minimum kon 
beperken. Het was een bepaalde geesteskracht om tegenslagen te boven te 

komen, of beter gezegd, te negeren. Humanisten die zich aangetrokken 
voelden tot de stoïsche traditie hadden over het algemeen een positief 
mensbeeld. De mens bezat, ondanks zijn beperkingen, een vonkje van het 

goddelijke dat hem in staat stelde de goddelijke orde te kunnen begrijpen en 
deugdzaam te handelen. Hij kon op eigen kracht door gebruikmaking van de 
rede de wil, die gezien werd als bron van alle emoties, ombuigen.  

De andere kant van het humanisme, stelt Bouwsma, is de 
augustiniaanse traditie. Deze traditie heeft een uitgesproken negatief 
mensbeeld. De mens is ten gevolge van de zondeval afgesneden van het 

goddelijke. Hij kan niet op eigen kracht door de rede bij God uitkomen, maar is 
aangewezen op de openbaring van God in de Heilige Schrift. Ook kan de mens 
niet zo gemakkelijk de wil door de rede dwingen het goede te doen, aangezien 

de wil een eigen energie en dynamiek heeft. De mens is daarom in alle 
opzichten geheel afhankelijk van zijn Schepper. De mens is tot niets goeds in 
staat en volledig aangewezen op de genade van God. Om een hogere graad van 

volmaaktheid te kunnen bereiken en een deugdzaam mens te worden voldoet 
de rede niet. De mens is daarvoor afhankelijk van God en zijn genade. In plaats 

van de wijsheid van de filosofen legde de augustiniaanse traditie daarom de 
nadruk op de dwaasheid van het kruis. Ook hebben voor augustiniaans 
georiënteerde humanisten emoties een positievere bijklank dan voor stoïcijns 

georiënteerde. Geloof bijvoorbeeld is volgens Calvijn voor een groot deel zaak 
van het hart, waar de menselijke gevoelens zetelen.524  

Oppervlakkig gezien lijkt deze spanning in het humanisme opgelost te 

kunnen worden door te wijzen op de tegenstellingen tussen katholieke en 
protestantse theologie die als gevolg van de Reformatie in de zestiende eeuw 
ontstonden. Waar katholieken dachten vanuit het schema natuur-

bovennatuur, dachten protestanten vanuit de concepten zonde-genade. Deze 
oplossing is echter te makkelijk. In Calvijns denken bijvoorbeeld, zijn beide 
tradities – enerzijds soïcisme en anderzijds augustinianisme – aan te wijzen. 

Calvijn was bijvoorbeeld net als de stoïsche filosofen van mening dat het 
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goddelijke in de natuur te ontwaren valt: ‘this skillful ordering of the universe 
… is for us a sort of mirror in which we can contemplate God, who is otherwise 
invisible.’525 Op dezelfde manier stelt de Nederlandse geloofsbelijdenis dat wij 

God kunnen kennen door ‘de scheppinge, onderhoudinge ende regeringhe der 
gheheele werelt: overmits de selve voor onsen ooghen is als een schoon boec, 

in welcke alle schepselen, groote ende cleyne, ghelijck als letteren zijn’.526 Aan 
de andere kant was Calvijn van mening dat de mens vanuit zichzelf tot weinig 
goeds in staat was. Ook fulmineerde hij tegen stoïsche opvattingen over het 

hoogste goed en de apatheia. Het summum bonum moest de verheerlijking van 
God zijn. Tevens was een toestand van volkomen apatheia niet wenselijk. Had 
Christus immers niet geweend bij het graf van Lazarus?527 Hoewel Calvijn 

meer augustiniaans dan stoïcijns was, vindt men beide invloeden bij hem, 
aldus Bouwsma. Dat is ook bij andere humanisten het geval. Erasmus (1469?-
1536) bijvoorbeeld lijkt meer stoïcijns dan augustiniaans en bij Lorenzo Valle 

(1405/1407-1457) is het omgekeerde het geval.528  
Augustinus had vrij negatief geoordeeld over de deugden van de 

heidenen, die immers God niet kenden en daarom had de kerkvader deugd in 

de sfeer van de genade geplaatst – de genade die tot liefde herschept.529 
Luther had dit augustiniaanse denken een flinke impuls gegeven. Zijn 
controverse met Erasmus over de vrije wil en de rol van de mens in relatie tot 

de aangeboden genade was een scherpe afwijzing van het positieve 
mensbeeld dat meer stoïcijns georiënteerde humanisten erop nahielden.530 
Luther was van mening dat de aristotelische deugdenleer niet te verzoenen 

was met het christendom. Niet door oefening en vlijt maar door de genade van 
God die de mens geschonken wordt door het geloof is de mens in staat 

deugdzaamheid te bereiken. Het geloof is in dit licht de bron van alle goeds. 
Heidense filosofen kunnen niets voor de mens doen. Luther was dan ook fel 
tegenstander van de opname van Aristoteles’ Ethica in het curriculum van de 
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Wittenbergse universiteit.531 Moraal is met het oog op de zaligheid van de 
mens volgens protestanten volstrekt waardeloos, want alleen een mens 
zonder zonde is in de ogen van God rechtvaardig. Maar zelfs de beste werken 

van de mensen zijn ‘in desen leven alle onvolcomen ende met sonden 
bevleckt’. Zelfs de grootste heiligen ‘soo lange als sy in desen leven zijn, en 

hebben maer een kleyn beghintsel deser ghehoorsaemheyt’, namelijk de 
gehoorzaamheid aan God volgens de Tien Geboden, aldus de Heidelbergse 
Catechismus.532 Gezien de theologische achtergrond van de predikanten die 

Willem III representeerden, zou men daarom verwachten dat zij een toontje 
lager zouden zingen en zijn deugden in pianissimo zouden uitspreken. Maar 
dat is niet het geval en ook nemen de klassieke deugden een belangrijke plaats 

in representaties van de koning-stadhouder. Want hoewel Willem volgens 
predikanten een zondig mens was die net als ieder ander op verlossing was 
aangewezen, bezat de koning-stadhouder een hele reeks aan klassieke 

deugden.  
Tot op zekere hoogte kan men zeggen dat de preken die voor dit 

hoofdstuk bestudeerd zijn de stoïsche traditie vertegenwoordigen. Het 

stoïcisme werd in de loop van de zestiende en begin zeventiende eeuw een 
populaire filosofie onder de elite, voornamelijk door de geschriften van de 
humanist Justus Lipsius (1547-1606). Zijn De constantia (1584) en Politica 

(1589) adviseerden de lezer standvastigheid (constantia) te betrachten in 
tijden van rampspoed en tegenslag en schreven tevens als remedie voor de 
roerige tijden – Lipsius schreef ten tijde van de Nederlandse en Franse 

burgeroorlogen in de zestiende eeuw – de beoefening van klassieke deugden 
voor. In overeenstemming met de Stoa benadrukte Lipsius verder in zijn 

geschriften de superioriteit van de rede (recta ratio). Ware deugdzaamheid 
kon immers alleen worden bereikt als men in overeenstemming met de 
natuurwetten, dus in overeenstemming met de recta ratio, handelde. 

Hartstochten en emoties vormden een bedreiging omdat het redelijke 
handelen erdoor werd belemmerd. 533 Welke deugden Lipsius geschikt achtte 
voor vorsten blijkt ondermeer uit zijn opdrachtbrief die voorafgaat aan de 

Monita et exempla politica (1605). Daar schrijft Lipsius dat aartshertog 
Albrecht (1559-1621), die samen met aartshertogin Isabella (1566-1633) 
heerste over de Zuidelijke Nederlanden, een ideale prins is ‘who is pious 

(pius), prudent (prudens), just (justus), faithful (fidelis), merciful (clemens), 
and chaste (pudicus), a prince who shows majesty (maiestas) without losing 
his modesty (modestia), a prince who is able to temper his anger by means of 
                                                                    
531 Kraye, ‘Moral philosophy’, 343. 
532 Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften, 183, 215. 
533 Jan Papy, ‘Lipsius’ (neo-)stoicism. Constancy between Christian faith and stoic 
virtue’ in: in: Hans W. Blom en Laurens C. Winkel ed., Grotius and the Stoa (Assen 2004) 
65-66.  



 
131 

 

patience (patientia) and who constantly displays his magnanimity or 
noblemindedness (magnanimitas)’.534 Dit ideaalbeeld van de goede vorst 
kwam mede voort uit Lipsius’ wens dat een sterk centraal gezag de onlusten, 

die door hem als neostoïcijn zo werden verfoeid omdat ze de rust 
verstoorden, kon bedwingen.535  

Of gereformeerde theologen Lipsius’ gedachtegoed in groten getale 
hebben omarmd, is gezien de huidige stand van onderzoek niet vast te stellen. 
Maar vele gereformeerden lijken zich aangetrokken gevoeld te hebben tot het 

stoïcisme. Onder Franse predikanten genoot het een zekere mate van 
populariteit. Simon Goulart (1543-1628) bijvoorbeeld, predikant te Genève, 
vertaalde vele werken van Seneca en ook Lipsius’ Politica heeft hij in het Frans 

overgezet.536 Volgens Christoph Strohm was voor de gereformeerde theoloog 
Lambertus Danaeus (1530-1595) het stoïcisme vooral zo aantrekkelijk omdat 
het tegenover alle onordelijkheid en chaos van de zestiende eeuw een 

levensfilosofie bood die strikte morele voorschriften voorstond, matigheid 
propageerde en onderdrukking van de emoties nastreefde.537  

Zelfdiscipline, orde, tucht en een hoge morele standaard waren 

belangrijke waarden van gereformeerde gemeenschappen. Het is aannemelijk 
dat het calvinisme in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de 
gedisciplineerde maatschappij die de Republiek was, zoals Gorski stelt.538 Zo 

zijn volgens Gorski de door het calvinisme gepropageerde waarden als ascese, 
vlijt en zelfverloochening mede verantwoordelijk voor de relatief rationele 
bestuurlijke cultuur in de Republiek.539 Stoïsche deugden en ascetisch 

calvinisme beïnvloedden op die manier de bestuurlijke cultuur in de 
Republiek. Stoïsche deugden werden gepast gezien voor regenten en 

Oranjestadhouders. Gereformeerden als Marnix van Sint Aldegonde (1540-
1598) en André Rivet (1572-1651) geven daar voorbeelden van. Volgens 
Marnix (1540-1598) was Willem van Oranje een ‘prince heroïque et vertueux, 

qui employe sa vie, son esprit et toutes ses facultez pour aider le pauvre 
peuple hors de tyrannie’. Hij was een vorst begiftigd met deugden als 
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‘prudence, conseil, sagesse’, ‘pieté et crainte de Dieu Singulier et trop aux 
grands personages’, ‘conscience pure et entiere’, ‘patience’, ‘doucer et 
clemences’, ‘constance et magnanimité’, ‘modestie’.540 In deze 

deugdencatalogus zijn voor het stoïcisme kenmerkende deugden als patience 

en constance opgenomen. Ook de Leidse hoogleraar in de theologie Rivet, die 

van 1632 tot 1641 belast was met het onderwijs aan prins Willem II, schrijft in 
zijn vorstenspiegel Instruction du prince chrestien (1641), de beoefening van 
klassieke deugden voor. Daarin toont hij zich op bepaalde punten een door het 

stoïcisme beïnvloedde humanist.541 Volgens Rivet, wiens Instruction een 
samenvatting was van het onderwijs dat hij aan de jonge Willem II gaf, dient 
een goede prins de volgende deugden te beoefenen: rechtvaardigheid (justice), 

goedertierenheid (clemence), wijsheid (prudence), moed (courage), 
standvastigheid (constance), vrijgevigheid (liberalité) en matigheid 
(temperance).542 Hij is verder van mening dat Seneca groot gelijk heeft 

wanneer de filosoof stelt dat ‘la vertu est l’unique bien’. Deze deugd is 
bereikbaar door veel te oefenen en de juiste keuzes te maken. Zijn 
vorstenspiegel verwijst dan ook vaak naar de ethische voorschriften van 

Cicero, Seneca en Aristoteles en hij is van mening dat een prins ‘toutes 
passions’ van zich af dient te schudden, met name de woede en de (seksuele) 
driften. In tegenstelling tot mensen die zich door hun emoties laten meeslepen 

en op tomeloze paarden lijken, lijken verheven geesten die zich door de rede 
laten leiden op ‘un rocher, qui rompt les grosses vagues sans s’emouvoir’.543  

In de zestiende en zeventiende eeuw waren meer gereformeerde 

theologen van mening dat een natuurlijke ethiek ontwikkeld kon worden op 
basis waarvan men het burgerlijke leven kon inrichten. Deze theologen, soms 

geïnspireerd door de scholastiek, hadden meer waardering voor de ethiek van 
‘heidense’ filosofen dan theologen die weigderden ethische systemen buiten 
de bijbel om te bouwen.544 Petrus Martyr Vermiglius (1499-1562) 

bijvoorbeeld, die tussen 1553 en 1556 in Straatsburg colleges gaf over 
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Aristoteles’ Ethica, beriep zich op de iustitia en rectitudo die God op een 
natuurlijke manier in de menselijke geest ingeplant heeft. Daarom kan de 
wijsbegeerte indien zij op een correcte wijze gehanteerd wordt niet in strijd 

zijn met de Schrift. Voor het burgelijke leven houdt dit in dat deugdzaamheid 
mogelijk is op aristotelische wijze, namelijk door het ontwikkelen van een 

gewoonte van deugdzaam handelen en dat zonder de gaven van de Heilige 
Geest. Wanneer het gaat om een politiek doel, dan kan een mens door eigen 
kracht dit doel bereiken. Deze natuurlijke deugd wordt wel scherp 

onderscheiden van de bovennatuurlijke deugd. Theologische deugden als 
geloof, hoop en liefde, zijn een gave van God, die voortvloeien uit het geloof in 
Christus.545 Aan de andere kant is de theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676) 

weliswaar van mening dat God de wet in de harten van de mensen had geplant 
en ook dat zij de mogelijkheid tot zuiver redeneren hadden. Vanzelfsprekend 
waren deze gaven door de zondeval verminderd maar in de grond bleef het 

mogelijk doormiddel van de rede tot kennis van de natuurwet te komen. 
Echter, anders dan de bovengenoemde theologen trachtte Voetius eerst en 
vooral vanuit de Schrift morele voorschriften op te stellen. Het menselijke 

handelen moest zich laten leiden door de bijbel en pas in tweede instantie 
door de natuurwet. Zijn ethiek is dus eerst en vooral theologisch.546 

De spanning tussen enerzijds christelijke en anderzijds heidense 

ethiek – tussen augustinianisme en stoïcisme ook – vindt men ook in de 
bestudeerde preken. Enerzijds is bij predikanten de humanistische opvatting 
aanwezig dat moraalfilosofie onontbeerlijk is voor de instructie van een vorst 

en dat niemand een goed vorst kan zijn tenzij hij een goed mens is.547 In de 
dooppreek van Tegnejus bijvoorbeeld stelt de predikant dat een 

‘deughdelijcke ende Godtsalige opvoedinge … de Fonteyne en Wortel van een 
deughdelijck ende eerlijck leven’ is. De kinderen die ‘niet geoeffent zijnde inde 
deughden/ ende goede Zeden’, zullen in hun latere leven distels en doornen 

zijn. Zelfs de ‘bescheydenste onder de Heydenen, hebben de noodwendigheydt 
van de deughdelijcke opvoedinge harer kinderen, wel konnen sien/ by het 
schemerende licht van de Lampe der nature’ en daarom hebben de vorsten in 

de klassieke oudheid uitgezien ‘na de Burgerlijcke-vroomste, ende in alle 
Letter-kunsten, Rechten, en Zeden der volckeren/ … ende andere 
Menschelijcke wetenschappen ervarenste Mannen/ om die tot … Leer-

meesters/ ende Tucht-meesters/ van de Nature ende Zeden harer kinderen te 
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ghebruycken’. Dit moeten daarom ook alle vrome christenen voor hun 
kinderen doen en zeker de christelijke vorsten, zodat hun kinderen in 
deugden grossieren en later ‘als Spiegels/ ende Sonne-wijsers/ konnen dienen 

voor het gemene volck’.548 Bij Tegnejus is dus de humanistische gedachte 
aanwezig dat deugdzaamheid door oefening en een goede opvoeding bereikt 

kan worden en dat vorsten door hun deugdzaamheid een voorbeeld dienen te 
zijn voor het volk. 

Ook in lijkpreken wordt Willem III gerepresenteerd als een 

navolgenswaardig exempel, een exemplum virtutis.549 Zo is Van Bylert van 
mening dat het bijna onmogelijk is ‘sulk een onvergelykelijk en volslagen 
exempel van een Vorst, als Sijn Britannische Majesteit gemaekt heeft, na sijn 

waeragtige Koninglyke deugden en onschatbare verdiensten te verbeelden en 
te volprysen’.550 Vechovius spoort zijn lezers aan Willem altijd in gedachte te 
houden ‘door het navolgen van alle syne voortreffelike, en uytblinkende 

Christelike deugden’. ‘Volg na’, vervolgt hij, ‘syne trouwe, en dapperheid, syn 
gelove, en Godsdienstigheid!’551 De memoria van de prins diende zich niet te 
uitten in standbeelden en gedenktekenen, maar op een gereformeerde manier, 

namelijk door het navolgen van de deugden van de overledene. We moeten 
niet, zo stelt Wilhelmius, ‘marmere eerenbeelden oprechten’ want daar zou de 
prins niet van gediend zijn. Wij moeten ‘zijn beelt ons voorstellen, ons na zijn 

deugden vormen, op dat wy met hem mogen genieten die Eeuwige en Zalige 
ruste in den Hemel’.552 Ook Tiele roept zijn lezers op ‘een gedenkteeken’ op te 
richten ‘in uwe herten’ en met dit gedenkteken bedoelt hij de ‘gedagtenisse 

van de deugden en daden van den overleden Vorst’.553  
Toch is de augustiniaanse lijn niet geheel afwezig. Volgens 

predikanten was de koning-stadhouder net als ieder ander mens aangewezen 
op het geloof in Christus. Hij was tot een hoger doel geschapen en het 
beoefenen van de klassieke deugden bracht hem wat dat betreft niet veel 

verder. Predikanten leggen echter weinig nadruk op de beperkingen van de 
prins. Wilhelmius is een van de weinigen die schrijft dat Willem ‘menschelijke 
swakheden’ had, ‘gelijk als hy een mensche was’. Zijn troost was, aldus de 

predikant, dat zijn zonden ‘hem door de genade van zyne goedertieren 
Heyland vergeven waren.’554 Hoewel predikanten nauwelijks melding maken 
van de zondigheid van de prins, zien zij het geloof van Willem wel degelijk als 

een van zijn belangrijkste deugden. Maar waar Luther nog schreef dat het 
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geloof fons omnium bonorum is,555 is de gereformeerde predikant Ubink 
duidelijk een uitzondering wanneer hij stelt dat ‘de Godsvrugt, en zuivere 
Godsdienst de grondslag van alle deugden’ is.556 Het geloof van de prins wordt 

door de meeste predikanten behandeld als een van zijn vele deugden, 
weliswaar een zeer belangrijke, maar het christelijke geloof wordt niet 

expliciet als de bron van alle andere deugden gezien. Dat betekent niet dat 
Willems deugden niet in de sfeer van de genade worden getrokken. We zagen 
al dat de prins volgens predikanten door God was uitgekozen om grote dingen 

te doen voor Nederland, Engeland en Europa. Zonder Gods hulp en leiding zou 
hij nooit die onoverwinnelijke held op het slagveld zijn geweest en die 
deugdzame regeringsleider. Willem was een gezalfde Gods geweest, een zeer 

bijzonder mens dus, die geboren was om het Nederlandse en Engelse volk van 
slavernij en gewetensdwang te verlossen. Maar anders dan in de Heidelbergse 
Catechismus, waar de ‘augustiniaanse’ antropologie nauwelijks ruimte laat 

voor een positief mensbeeld en waar de zondigheid en slechtheid voor de 
ogen van de lezer worden gesteld, opdat deze tot vertroosting van zijn 
benauwde ziel geen andere uitweg ziet dan verlossing uit dit ellendige leven 

door Christus, wordt in preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd de 
koning-stadhouder als een lichtpunt van goedheid en genade gezien. 
 

Geloof 

Hoewel het geloof van de prins slechts als één van de deugden die hij zou 
hebben bezeten wordt gezien, zien predikanten het wel als één van zijn 

belangrijkste deugden. Zij zijn buitengewoon trots op hun gereformeerde 
held, die het tot koning van Engeland had geschopt en vroomheid en 

dapperheid op een voorbeeldige wijze wist te combineren. Reeds in de 
middeleeuwen bestond in de christelijke theologie het onderscheid tussen het 
geloof als inhoud (fides quae) en het geloof als daad (fides qua). Ook de 

Heidelbergse Catechismus maakt dit onderscheid. Geloof is volgens de 
catechismus niet alleen een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen.557 
Predikanten zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de fides qua. 

Natuurlijk waren zij ervan overtuigd dat Willem een gereformeerde vorst was, 
die de ware leer had aangenomen en daarvan belijdenis had gedaan. Maar wat 
de prins precies geloofde wordt in de preken niet vermeld. De inhoud van het 

geloof wordt min of meer als bekend verondersteld. De fides quae wordt dan 
ook zelden ingezet om te polemiseren met andersdenkenden als lutheranen, 
katholieken, remonstranten en doopsgezinden. Gereformeerde theologie 

speelt in politieke preken een marginale rol. 
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Over Willems geloofsleven schrijft onder andere de Haagse predikant 
Joannes Vollenhove. Hij herinnert zich nog hoe hij samen met een ouderling 
van de Haagse gereformeerde kerk de prins bezocht om hem uit te nodigen 

voor het heilig Avondmaal. Vollenhove vertelt dat hij niet alleen onmiddellijk 
door Willem werd ontvangen, maar ook dat hij van de prins te horen kreeg 

hoezeer hij het Avondmaal hoogachtte en er vurig naar verlangde de 
genadetekenen en troost van de vergeving der zonden te ontvangen.558 Ook 
anderen schrijven over Willems vroomheid. ‘Zijn yver en devotie in den 

openbaren Godsdienst is bekend, een ding begeerde hy van den Heere, dat hy 
alle de dagen zijnes levens mogt woonen in het Huys des Heeren’, aldus 
Doesburg.559 Deze ‘doorlugtigste Vorst’, stelt Vechovius, was ‘een opregt, en 

ernstig belyder/ teffens een Voorstander … van de Protestantse Gods-dienst’, 
de godsdienst waarin hij ‘ook so Godsalig en Godvrugtig gestorven is’.560 ‘Hy 
vreesde God met ’t geheele herte, hy sprak’er van, niet alleen met de mond, 

maar ook met ’t herte’, meent Ubink.561 ‘Hy is een Prins, die de Heere vreest en 
teeder van gemoet is’, schrijft een ander.562 Zijn geloof kwam mede hierdoor 
tot uitdrukking dat hij zich volledig toevertrouwde aan ‘de aanbiddelijke 

Voorzienigheid Gods/ buiten welke der niets geschiede’.563 Dit vertrouwen op 
God leidde ertoe dat Willem zich niet liet ontmoedigen door tegenslagen. Van 
Assendelft verbindt dit vertrouwen op de voorzienigheid net als veel andere 

predikanten met de deugd standvastigheid. Hij had geleerd, aldus Van 
Assendelft, ‘sig geheel aen Gods Wil over te geven’. Op die manier kon hij ‘in de 
swaerste Oorlogen, heetste gevegten, en benaeuwtste tijden, sonder 

ontroeringe of vreese, ja met de grootste moed, en hope, alles ondernemen’.564 
In beschrijvingen van Willems godsdienstigheid onderscheiden 

predikanten een private en een publieke kant. Als privaat persoon was Willem 
een goed christen, wiens ‘teederheid en Godvrugt’ niet werden betwist.565 
Voor deze private kant hebben predikanten echter over het algemeen weinig 

aandacht. Enkel wat meer piëtistisch georiënteerde predikanten schrijven 
bijvoorbeeld over de vurige gebeden van de prins en andere tekenen van zijn 
doorleefde geloof. Dat kan mede verklaard worden door het gegeven dat een 

te grote nadruk op het innerlijke geestesleven van de mens als richtsnoer van 
waar geloof, de publieke kerk in feite overbodig maakte als producent van 
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waarheid en gezonde religie.566 Om aan te tonen dat Willem een godvruchtig 
persoon was, beschrijven predikanten daarom eerder zijn afkeer van 
allerhande zonden. Costerus stelt bijvoorbeeld dat Willem een ‘Vyant van 

vloecken en lightveerdigh sweeren’ is en dat hij ‘een Prins, die Nughteren is/ 
die de Dronkenschap haat’.567 Hij was een vijand van ‘hoererye en echtbreuk 

en allerlei ontucht, brasserye en dronkenschap, vloeken en zweeren, en 
dobbelen en speelen’.568 In zijn verjaardagspreek schrijft Le Roy ‘alle 
Profaniteit, los, en ongebondenheid (daar hy een groote vyand van is) in zijn 

Hof niet kan verdragen worden’.569 Ook Ubink schrijft dat Willem een 
zeldzaam geval was, aangezien ‘in de Hoven der Princen’ de ‘weelde, 
overdaad, en alle zondige driften’ meestal de boventoon voeren. Maar Willem 

was daarentegen een ‘voorbeeld van Godsvrugt’.570 Willems hof was, in de 
woorden van Vollenhove ‘van hoofsche ongeregeltheden zo luttel bevlekt’.571  

Het hof wordt door vele predikanten gezien als een poel des verderfs, 

een plaats waar ontucht wordt bedreven en dronkenschap aan de orde van de 
dag is. In de bestudeerde preken wordt het hof niet voorgesteld als de locus 
van beschaving en verfijndheid, maar als een walgelijke en platte omkering 

van de ideale samenleving die hen voor ogen stond, namelijk een ordelijke en 
godvruchtige samenleving waar de Tien Geboden strikt in acht werden 
genomen en de bijbelse voorschriften werden opgevolgd. De gevaren die aan 

het hofleven kleefden waren dus groot, maar ondanks deze bedreigingen hield 
Willems vroomheid stand. ‘Sijn maniere van leven, en hoff-houdinge, 
bevestigen’ zijn godsdienstigheid, aldus Van Staveren. Want ‘de toonneel-

speelen van ydelheyd, en de so genaamde tijd-verdrijven der wereld-wigten, 
en hovelingen, waren onaangenaam, en walgelijk, by dese regt Christen 

Oppervorst’.572 Dit ideaal van de ‘courtly reformation’ was volgens Claydon 
een van Willems belangrijkste propagandistische wapens in Engeland. Dit 
ideaal droeg hij volgens de historicus uit om zijn regering te legitimeren en te 

laten zien dat hij anders dan de Stuartvorsten die hem voorgingen, een 
godvruchtig leven leidde en een voorbeeldige hofhouding hield zonder 
(seksuele) uitspattingen.573 In Nederlandse preken worden beschrijvingen van 

Willems hof eerder gebruikt om Willem III als een christelijke vorst weer te 
geven. De koning-stadhouder was een godvrezend man en ondanks de 
uitspattingen die vaak met het hofleven verbonden waren, wist hij kuisheid en 
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matigheid te betrachten. Ook hield hij zich aan zijn opdracht als christenvorst 
om de zonden te bestrijden. 

Ten tijde van de Republiek maakte de gereformeerde godsdienst 

onderdeel uit van de publieke orde. Als stadhouder had Willem de plicht de 
gereformeerde godsdienst te beschermen en te handhaven. Hij diende daar 

ook een eed op te zweren. De bescherming van de publieke godsdienst maakte 
volgens predikanten niet alleen deel uit van de wetten van het land, maar was 
ook een intrinsiek goed. Een vorst doet er goed aan, aldus Velingius, wanneer 

deze er zorg voor draagt ‘dat God het sijne krijgt. Dus moet hy den Godsdienst 
handhaven.’574 Gelukkig het volk wiens ‘Koningen Voedsterheeren van de 
Kerke Gods zijn’, zo schrijft ook Ubink. Want ‘Regna firmat pietas, De 

Godsvrugt bevestigt de Koningrijken’.575 Het was Willems dure plicht als 
christenvorst de ware religie te onderhouden, tot eer van God en tot heil van 
zijn naaste. Predikanten die Willem III representeerden meten zijn 

godsdienstigheid daarom voor een belangrijk deel af aan zijn bescherming en 
onderhouding van de publieke religie. Volgens Ubink was Willem ‘de Alder-
Christelijkste Koning, Beschermer des Geloofs, Verlosser van ’t Paapze Juk, de 

Vorst die wy nevens God, de behoudenis van onze dierbaare Godsdienst en 
Vryheid schuldig zijn, de Man die God als een andere David in zijn raad 
gediend heeft.’576 Tiele prijst Willems ‘Liefde voor den Heere, en zijnen altaar, 

zijn Heiligen iver voor des Heeren Huis en ware Godsdienst’.577 Hij was een 
‘Beschermer des Geloofs’ en een ‘Zuyl en Getrouwe Voester-heer van Gods 
Kerke’.578 Godsdienst werd dus door gereformeerde predikanten 

gelokaliseerd in de publieke ruimte, in de politieke en kerkelijke orde van de 
samenleving.579 Predikanten hechtten groot belang aan de zichtbaarheid van 

deze politiek-religieuze orde. In het religieuze landschap van de Republiek 
vormden de gereformeerden ten hoogste een kleine meerderheid en daarom 
wilden predikanten beklemtonen dat de gereformeerde kerk de enige door de 

overheid bevoorrechte publieke kerk was. Zij verdedigden in deze preken hun 
monopolie op publieke godsdienstoefening. Dat doen zij door de nauwe band 
tussen kerk en staat te benadrukken. Het confessionele discours, waarin de 

begrippenparen land en kerk, religie en vrijheid als betekenisvolle 
combinaties worden voorgesteld, is daar een voorbeeld van.  

In het vroegmoderne Europa was het niet ongebruikelijk om 

dissenters af te schilderen als onzuivere elementen, die de maatschappij met 
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hun stinkende ketterij verontreinigden. Religieuze verdeeldheid ondermijnde 
volgens deze visie niet alleen de sociale en politieke eenheid, maar een land 
riep ook de toorn van God over zichzelf af door openlijke zonden als ketterij 

toe te staan.580 Dit probleem van religieuze verdeeldheid wordt door 
gereformeerde predikanten meestal genegeerd. Zij zwijgen over dissenters en 

stellen genoegzaam vast dat de gereformeerde kerk de door de overheid 
ondersteunde kerk is. Door christenen te marginaliseren probeerden 
predikanten de schijn van religieuze eenheid in de Republiek vorm te geven. 

Confessionele scheidslijnen werden duidelijk gemaakt door de overheid als de 
bondgenoot van de gereformeerden voor te stellen. Willem wordt 
gerepresenteerd als een voedsterheer van de kerk en een verdediger van de 

gereformeerde religie. In preken wordt Willem als een vrome vorst 
toegeëigend, die de confessionele waarden van predikanten deelde en 
daarnaar handelde. Hij stond aan de kant van de gereformeerden en 

beschermde deze godsdienst met woord en daad, in binnen- en buitenland.  
Predikanten zagen hun kerk niet als een besloten nationaal instituut 

maar als de locale verschijningsvorm van een veel groter geheel, van de 

universele kerk. In hun concepties van de ware kerk, toonden Nederlandse 
predikanten zich internationaal georiënteerd.581 Dat blijkt ook uit preken. 
Daar wordt Willem als een godvruchtig vorst gerepresenteerd; niet alleen 

omdat hij de gereformeerde kerk in de Republiek had beschermd, maar ook 
omdat hij de Engelse kerk van de ondergang gered had. Welke inspanningen 
de prins volgens predikanten daarvoor leverde is reeds aan de orde geweest. 

Willem werd gezien als de redder van het protestantisme in Engeland. 
Opmerkelijk is dat de Engelse kerk, met zijn sterke arminiaanse invloeden, 

door predikanten dus als een onderdeel van de ware kerk en in zekere zin dus 
als een gereformeerde kerk werd gezien. We zullen daar bij representaties 
van Mary Stuart dieper op ingaan. Willems vroomheid wordt geprezen omdat 

hij met gevaar voor eigen leven de Anglicaanse kerk beschermde. ‘Andere 
Christenen en Christensche vorsten’, zo schrijft Vollenhove bijvoorbeeld, ‘gaan 
voor leden der kerke: maar koning Willem arbeidde ook voor hare behoudenis 

in noot en gedurigen welstant’. ‘Andere belyden den waren Godtsdienst’, 
vervolgt hij, ‘uitwendig naar het gebruik: maar deze helt was gereet/ toen de 
gezuiverde Godtsdienst in Engelant en overal gevaar liep/ goet en bloet en 

                                                                    
580 Natalie Zemon Davis, ‘The sacred and the body social in sixteenth-century Lyon’, 
Past and Present 90 (1981) 40-70; Dalia M. Leonardo, ‘‘Cut off this rotten member’. The 
rhetoric of heresy, sin, and disease in the ideology of the French Catholic league’, The 
catholic historical review 88 (2002) 247-262; 
Kaplan, Divided by Faith, 114. 
581 A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits 
en Oldenbarnevelt (3e druk; Franeker 1998) hoofdstuk 1; Ihalainen, Protestant nations, 
211, 272-277. 
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alles/ niet zonder groot levens gevaar/ by zo dierbaar een pant/ tot nodige 
bescherminge op te zetten’.582 Vanwege zijn bescherming van de 
gereformeerde kerk in Nederland en Engeland wordt Willem door 

predikanten eervol een ‘voedsterheer’ van de kerk genoemd, naar Jesaja 
49:23. Volgens Van Zelst is Willem III een voedsterheer omdat hij ‘de lijdende 

en verdrukte Dogter Sions tegen Babels geweld te hulp’ kwam en ‘geen eigen 
bloed ontsag, alle sijne Heerlikheid waagde’, om de gereformeerde kerken te 
ondersteunen.583 Dat de prins een voedsterheer van de kerk was, blijkt 

volgens predikanten ook uit zijn hulp aan de hugenoten die uit Frankrijk 
gevlucht waren nadat Lodewijk XIV het Edict van Nantes in 1685 had 
opgeheven. Ubink vertelt dat men Willem nooit ‘gevoelijker getroffen [zag], als 

wanneer men van de vervolgingen onzer Geloofsgenoten in Vrankrijk en 
elders sprak. En wat hy aan die gedaan heeft dewelke ’t vier ontvlooden 
waren, is elk bekent’.584 Volgens Wilhelmius heeft ‘hy de verdrevenen, voor al 

de Leeraars’ omhelst en ook heeft hij ‘de naakte gekleed, de nootdruftige van 
brood voorsien’. Hij was de hugenoten tot ‘een vader, in soo verre, dat 
sommige beter gemak in een vreemd land door zijn genade, dan in haar eygen 

ondankbaar Vaderland, genoten hebben.’585 

  

2.4 Martiale mannelijkheid 

Gender 

In de beschrijving van Willems karakter hebben niet alleen klassieke en 
religieuze opvattingen over deugd een sturende rol gespeeld, maar ook 

concepties die predikanten hadden over gender. Vaak wordt mannelijkheid 
niet in een genderperspectief geplaatst. In de praktijk blijkt 

gendergeschiedenis veelal een equivalent te zijn van vrouwengeschiedenis.586 
Volgens Dudink en Hagemann is dit gebrek aan aandacht voor mannen en 
mannelijkheid in de geschiedschrijving van gender onterecht. ‘The exclusion 

of femininity and women from politics and war’, schrijven zij, ‘produces 
explicitly gendered discussion, whereas the presence of men and masculinity 
in these realms is not represented in similarly gendered terms’.587 In de door 

Van Gelder en Skinner geredigeerde bundels over het republicanisme in 
                                                                    
582 Vollenhove, Een groot vorst, 19. 
583 Van Zelst, De zieltogende Juda, 30-31. 
584 Ubink, Zalige nagedagtenis, 30-31. 
585 Wilhelmius, Algemene kerke en lants droefheyd, 34. 
586 Merry E. Wiesner-Hanks, Women and gender in early modern Europe (Cambridge 
enz. 2008) 3. 
587 Stefan Dudink en Karen Hageman, ‘Masculinity in politics and war in the age of 
democratic revolutions, 1750-1850’ in: Stefan Dudink, Karen Hagemann en John Tosh 
ed., Masculinities in politics and war. Gendering modern history (Manchester en New 
York 2004) 3. 
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vroegmodern Europa bijvoorbeeld, is er wel ruimte voor bijdragen 
gegroepeerd onder de noemer ‘The place of women in the republic’, maar 
wordt de aanwezigheid van mannen en mannelijkheid in de publieke ruimte 

niet in een genderperspectief gelplaatst.588  
Concepties van mannelijkheid structureerden in belangrijke mate de 

vroegmoderne samenleving. Mannen en mannelijkheid speelden in de 
vroegmoderne tijd een cruciale rol op vele terreinen. Zo geschiedde 
erfopvolging via de mannelijke lijn en hadden alleen mannen het recht ambten 

in kerken uit te oefenen. Ook in de politiek hadden mannen het voor het 
zeggen en in het gezinsleven werd de huisvader als het hoofd van het gezin 
gezien. Maar predikanten zijn zich van de categorie gender, anders dan de 

categorieën religie en stand, veel minder bewust. Zij zien mannelijkheid als 
natuurlijk en universeel. Onbewust ondersteunden zij daardoor de 
patriarchale samenleving, waarin verschillen tussen mannen en vrouwen als 

natuurlijk werden gezien en gerechtvaardigd werden met een beroep op 
bijvoorbeeld het scheppingsverhaal in de bijbel. Voorstellingen die 
predikanten hebben van gender, religie en stand zijn als de verschillende 

draden in een hecht netwerk van bewuste en onbewuste overtuigingen die de 
representaties structureren. Willems vroomheid bijvoorbeeld wordt weer 
anders gerepresenteerd dan Mary’s godsdienstigheid. Vrouwen werden in de 

vroegmoderne tijd immers als religieuzer gezien dan mannen en hun 
religiositeit was een van de middelen waarmee vrouwen zich konden 
uitdrukken en sociale status konden verkrijgen.589 

In het onderzoek naar vroegmoderne mannelijkheid worden vaak 
twee onderzoekstradities die verschillende methodologische invalshoeken 

hanteren aangewezen. De ene lijn is cultuurhistorisch van aard en bestudeert 
veelal representaties van mannelijkheid. De andere lijn richt zich meer op de 
sociale geschiedenis van mannen en mannelijkheid en concentreert zich 

meestal op de mechanismen van het patriarchaat zoals die zich met name in 
het gezin manifesteerden.590 Beide onderzoekslijnen kunnen als 
complementair worden gezien omdat niet alleen de sociale werkelijkheid van 

invloed is op representaties van mannelijkheid, maar representaties eveneens 
de sociale werkelijkheid beïnvloeden. Het belang van representaties van 

                                                                    
588 Martin van Gelderen en Quentin Skinner ed., Republicanism. A shared European 
heritage II (Cambridge enz. 2002). 
589 Zie bijvoorbeeld: Patricia Crawford, Women and religion in England 1500-1720 
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mannelijkheid voor de sociale werkelijkheid kan goed verduidelijkt worden 
met het concept self-fashioning, een concept dat door Stephen Greenblatt is 
uitgewerkt. Met self-fashioning duidde Greenblatt een proces aan waarin de 

elites in de Renaissance een identiteit construeerden met behulp van 
maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen. Het geheel aan 

verwachtingen, patronen en standaarden die voor mannen aanwezig was, kon 
op een creatieve manier worden ingezet om het zelf vorm te geven en 
publiekelijk te manifesteren.591  

 
Civic humanism 

Representaties van Willem III maken gebruik van (en vormen op hun beurt) 

verwachtingen, patronen en standaarden voor de mannelijke elite. Zo toont 
het beeld dat zij maken van Willem III grote verwantschap met wat in de 
historiografie bekend staat als ‘civic humanism’. Met deze term duidden John 

Pocock en in navolging van hem vele andere historici een bepaald 
republikeins bewustzijn aan, waarin de klassieke deugden, republikeinse 
vrijheid en actief (politiek) burgerschap een centrale rol spelen.592 Mannelijke 

waarden die met dit burgerlijk humanisme in overeenstemming waren 
variëren van ‘strength, valor, courage, magnanimity, and liberality’, aldus 
Alexandra Shepard, tot ‘virtue, reason, prudence, moderation, self-mastery, 

civility, honesty, independence, thrift, sobriety, and self-sufficiency’.593 De 
relatie tussen deugdzaamheid en mannelijkheid werd in de vroegmoderne tijd 
als vanzelfsprekend beschouwd. De etymologie van het woord virtus, deugd, 

bewees dat ware mannelijkheid deugdzaamheid impliceerde. Virtus zou 
volgens humanisten afstammen van het woord vir, dat man betekent. Daarom 

werd virtus in de vroegmoderne tijd zelden aan vrouwen toegeschreven.594 
Virtus werd in de vroegmoderne tijd als een mannelijke kwaliteit gezien. 
Deugden als rechtvaardigheid, wijsheid en moed, wijzen op een actief leven in 

de politiek en het leger, terwijl de deugden die aan vrouwen werden 
toegeschreven haar geschiktheid voor het huiselijke domein benadrukten.595 
De vir virtutis, de deugdzame man, die de kardinale deugden beoefende en 

politiek actief was, was het ideaalbeeld van de vroegmoderne elite. Zoals we 
hebben gezien is het ook het model waarin predikanten representaties van 

                                                                    
591 Stephen Greenblatt, Renaissance self-fashioning. From More to Shakespeare (Chicago 
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Willem III gieten. Hij wordt gezien als de man die de kardinale deugden 
beoefende en die zich had ingezet voor het publieke welzijn. 

Eén kwaliteit werd volgens Todd W. Reeser in de vroegmoderne tijd 

als een mannelijke deugd bij uitnemendheid gezien, namelijk matigheid: 
temperantia. Dit hield verband met de zoektocht naar het ‘aristotelische 

midden’ dat tussen de excessen ter linker- en ter rechterzijde het gematigde 
midden aanbeveelt. Moed bijvoorbeeld is het midden tussen lafheid enerzijds 
en roekeloosheid anderzijds. Deze matigheid – dit midden – werd bij uitstek 

als mannelijk gezien. In dit licht waren groepen als vrouwen en kinderen, 
maar ook mannen die zich te veel lieten leiden door hun emoties, als onmatig 
en onmannelijk beschouwd. Dat is een van de redenen dat in de 

vroegmoderne tijd mannen geschikter werden geacht om over anderen te 
heersen, in het gezin, in steden en op nationaal niveau. Pas wie zichzelf wist te 
beheersen en matigheid wist te betrachten, kon over anderen heersen. In het 

patriarchale wereldbeeld van de vroegmoderne tijd bestond tussen macht en 
mannelijke matigheid een direct en vanzelfsprekend verband. Zelfcontrole 
was een noodzakelijke eigenschap voor leiders, en daarom konden leiders 

enkel bestaan uit mannelijke mannen.596 Ook de Nederlandse stadhouder 
wordt door predikanten als mannelijk gezien, want matig. Willem III 
veroorloofde zich geen uitspattingen en wist zichzelf onder controle te 

houden. Hij was een gedisciplineerd man en kon daarom het leger aanvoeren 
en het land besturen. Deze zelfcontrole wordt door predikanten ook verwacht 
van regenten. Zij mogen zich niet verliezen in twist en partijschap waardoor 

het land onbestuurbaar zou worden en kwetsbaar voor aanvallen van binnen 
en buiten. Zij dienen Willems matigheid na te volgen. 

 

Hors catégorie 

In een bepaald opzicht vertoonde Willem in het geheel geen 

navolgenswaardig gedrag en was hij volgens predikanten alles behalve matig. 
Want als het gaat om hun beschrijvingen van Willems dapperheid dan trekken 
zij alle registers open om hem als een messiaanse held weer te geven.597 

Predikanten gaan vol op het orgel om zijn moed te prijzen en voelen zich niet 
geremd hem bijna een goddelijke status te geven. Op het slagveld is hij volgens 
hen onverslaanbaar. De kogels vliegen hem om de oren, maar toch wordt 

Willem niet geveld. Geen ‘krakend kanon, geen vlammend zweerd, staal nog 
doodend lood kon zijnen moed benemen’, aldus Tiele.598 In de voorstellingen 
van Willem als militair wordt vaak benadrukt dat de prins God aan zijn zijde 
                                                                    
596 Reeser, Moderating masculinity, passim; Alexandra Shepard, Meanings of manhood 
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had. Omdat hij een gezalfde Gods was, was Willem volstrekt onaantastbaar op 
het slagveld: ‘Godt verbergde hem in ‘t verborgene van zijn aangesigt, … en 
heeft alsins zijn Gesalfde behouden. Nog vuur, nog loot, nog swaard, nog vuur-

brakende Cartouwen … hebben hem doodelijk getroffen’.599 Net als 
hoofdpersonen uit middeleeuwse ridderromans krijgt Willem te maken met 

uitdagingen en tegenslagen maar hij overwint altijd door zijn moed, kracht, 
onverschrokkenheid en vertrouwen op God. ‘Hoe vloog hy op sijn Paerd 
geseten en ’t Harnas aengegespt’ schrijft Van Assendelft, ‘als eenen anderen 

Simson onder de Philisteynen, onder duysent en duysent Kogels door ’t 
midden van de Fransche legers?’.600 Overal waar ‘hy door drong’, zaaide hij 
‘doden en lijken’ en haalde hij de overwinning, aldus Wilhelmius.601 Dit 

extreme militaristische en martiale beeld is een van de opvallendste 
elementen van preken waarin Willem III wordt gerepresenteerd. Wie preken 
over de koning-stadhouder leest, kan bijna het tromgeroffel en 

trompetgeschal horen, de kruitdampen ruiken en stelt zich de wapperende 
vaandels en kleurige legertenues voor de geest. In de ‘heete en hevige Batailje 
van Senef’, aldus de predikant Doesburg over een in de vergetelheid geraakte 

slag in het jaar 1674, ‘zag men hem met de Degen in de vuyst, verwerd onder 
de troupen zyner vyanden, daar het Kogels scheen te hagelen, hoewel de 
Heere hem wonderlyk bewaarde’.602 

Het beeld van Willem als de dappere krijger was overigens niet geheel 
van de werkelijkheid losgezongen. Willem was namelijk een van de weinige 
koningen van zijn generatie die zijn troepen daadwerkelijk in de strijd 

aanvoerde.603 Dat Willem zelf voorop ging in de strijd, wordt door predikanten 
uitvoerig beschreven. Willem had het Nederlandse volk zo lief, aldus Van Zelst, 

dat hij om hun welstand ‘soo menigmaal in harnas gegespt’ stond en ‘noit vier 
of staal’ vreesde.604 ‘Die de Historiën oit hebben gelezen van  al de Veldslagen, 
die onzen Vorst ’t zedert den Jaare 1672 en daar na/ heeft bygewoond’, 

schrijft Le Roy, ‘zullen ons zeggen/ hoe Kloekmoedig Hy zig altoos daar in 
toonde’.605 ‘Gepresen zy den Grooten Willem’ roept Van Toll uit in zijn preek 
die hij hield naar aanleiding van Willems inname van Namen in 1695, ‘die met 

een wonderlijke onversaagtheid en kloekmoedigheid aan ’t hoofd van al sijn 
Oorlogsknaapen sijn Vyand heeft te keer gegaan en het fors geweld des 
Fransen Konings gestuyt’. De prins had ‘het Vorstelijk Lijv¸ geduurende dit 

Beleg, in ’t midden van het vuur en duisend periculen, selvs voor de mond der 
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donderende Kanonnen gesteld’, om de vijand ‘door sijne tegenwoordigheid te 
verschrikken, en de snee van sijn kling te doen proeven’.606 Ook volgens Van 
Eybergen was de prins een held met messiaanse allure die ‘met de degen in de 

Vuist’ de vijanden tegenhield. Doordat hij zich overgaf aan ‘de Godlijke 
Praedestinatie, ende hoede van den Heere der Heirscharen’, vervolgt Van 

Eybergen, ‘begav hy zig onbeschroomt daar de strijd op ’t heetste/ ’t gevaar op 
’t meeste/ en sijn toezigt het nodigst was’.607  

Een aantal predikanten schrijven over Willems overwinning op zijn 

schoonvader Jacobus in Ierland. Deze slag bij de Boyne wordt nog jaarlijks 
door Ierse protestanten met Oranjemarsen herdacht. Volgens Wilhelmius 
toonde Willem zijn dapperheid tijdens ‘die wonderlyke slag aan de Boyne 

tegen de Fransche en Yrsche Magten’. Alle ‘volmaaktheden van een on-
verwinnelijk Overste’ werden daar gezien. Wilhelmius beschrijft hoe Willem 
aan zijn rechterschouder getroffen werd. De volgende dag, toen de strijd in 

alle hevigheid uitbrak, voerde Willem ondanks zijn verwondingen met groot 
succes het leger aan ‘sonder wapenen van een scheutvry Harnas’ omdat hij 
niets anders nodig had dan ‘het Schilt van Gods kragtdadige voorsienigheid’. 

De vijanden moesten vervolgens vluchten en Jacobus werd verdreven.608 
Vollenhove schrijft over de slag bij de Boyne dat Willem hoewel hij door ‘een 
geschutkogel by de Boine gewont’ raakte ‘noch even onversaagt door vier en 

door vloet’ heentrok ‘om op Koning Jakob (voor hem niet veel beter 
schoonvader/ dan Saul voor David was) een zege te behalen’.609  

Dat Willem onverschrokken door vuren ging, is een terugkerend 

motief bij predikanten. Daarom wordt hij vaak vergeleken met klassieke 
helden. De koning-stadhouder was zijn vijanden tot verschrikking ‘als eenen 

anderen Hannibal, den Romeynen’, aldus Van Assendelft. Wanneer Van 
Staveren terugdenkt aan de gebeurtenissen in 1688 toen Willem ‘drie 
Koninkrijken … in all haare oude weten, Godsdienst, en vryheyd’ wist te 

herstellen en een ‘gewapent Koning, te Zee so wel, als te Land, door de magt, 
en gunst, ook van ’t nabuurig Frankrijk gedekt’ wist te verdrijven en ‘door de 
stemme Gods, en des volks, so onverwagt de koninklijke Kroon’ wist te 

ontvangen, dan komt hij tot de conclusie: ‘dat is meer als Caesars werk; Het 
was hier waar; HY QUAM, HY SAG, HY WON!’.610 ‘Swijg dan Grieksche en 
Latijnsche Oudheid’ roept Van Eybergen uit. ‘[B]raveer niet boven de maat op 

uwen Hercules, Ulijsses, Achilles, Alexander, Scipio of Caesar: in ’t leyden der 
Legers/ ’t schikken der Slag-orders/ in ’t aanvoeren der manschap/ in ’t 
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belegeren en innemen van steden/ en wat meer volkmaakt oorlogs-man 
uitmaakt/ overtrof hy die alle’.611  
 In de preken waarin Willem wordt gerepresenteerd, wordt de 

stadhouder als een uitzonderlijke held gezien, die geheel onbaatzuchtig het 
publiek belang verdedigde en die God aan zijn zijde had. Militaire moed en de 

bereidheid het leven voor het vaderland in te zetten, was in de vroegmoderne 
tijd voornamelijk het prerogatief van aristocraten.612 Willem III 
vertegenwoordigde dus de deugden en waarden van een bepaalde stand, de 

adel, die hun gezag en autoriteit vaak aan hun militaire functies ontleende en 
ook in het Staatse leger de leidende posities innam. Willem was de 
belichaming het ridderideaal, dat in de Republiek voornamelijk werd 

uitgedragen door de Oranjestadhouders. waarin christelijke deugden als 
kuisheid en vroomheid en ridderlijke waarden als moed en 
onoverwinnelijkheid een belangrijk onderdeel uitmaakten.613 Maar zijn 

dapperheid en onoverwinnelijkheid maakten hem uniek in zijn soort. ‘Jamais 
on n’a vû un Heros plus hardi dans ses entreprises’, aldus de Waalse predikant 
De Gabillon, ‘jamais on n’a vu un Général plus experimenté dans l’art militaire, 

et plus affectioné pour les Soldats.’614  Hij was een man hors catégorie.  
 
De grote afwezige 

Concepties van mannelijkheid komen niet alleen tot uitdrukking in wat 
predikanten beschrijven, maar ook in wat zij weglaten. Predikanten doen 
namelijk net alsof Willems vrouw niet heeft bestaan. Mary Stuart wordt in 

preken nauwelijks wordt genoemd. Zo wordt het huwelijk met de Engelse 
prinses, gesloten in 1677, slechts door enkelen aangestipt. Ook wordt hun 

onderlinge verstandhouding en hun liefde voor elkaar door de meeste 
predikanten niet beschouwd als iets dat aandacht behoeft. Wat dat betreft zijn 
predikanten meer geïnteresseerd in het publieke optreden van de prins en 

tonen zij geen interesse in het privéleven van de koning-stadhouder. 
Daarnaast wordt Willem III door predikanten vaak als de enige vorst die 
regeerde over Engeland, Ierland en Schotland gezien, terwijl deze 

koninkrijken vanaf 1689 een dubbelmonarchie bezaten. Want hoewel Willem 
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de uitvoerende macht toegewezen kreeg, was Mary soeverein vorst: samen 
met haar echtgenoot was zij gekroond op 11 april in de Westminister Abbey. 
In veel preken gaan predikanten aan dit gegeven voorbij. Haar rol in preken is 

marginaal. Zij verschijnt in een aantal preken heel even op het toneel wanneer 
de kroning van Willem en Mary ter sprake komt, om daarna weer achter de 

coulissen te verdwijnen. Van haar juridische status als soeverein vorst en haar 
bijdragen aan het landsbestuur wordt weinig melding gemaakt. Geheel anders 
is dit, zoals we nog zullen zien, in preken die verschenen naar aanleiding van 

Mary’s overlijden in 1694. Daar wordt wel uitgebreid ingegaan op haar 
politieke functioneren. Maar in preken waarin Willem III wordt 
gerepresenteerd, is de koningin een opvallende afwezige. 

Het omgekeerde is overigens het geval in preken over Mary Stuart. 
Daar wordt Willem III vaak genoemd. Het bekende beeld van Willem als de 
godvruchtige, dappere krijgsman die met zijn moed en wijs beleid Engeland 

en Nederland van de afgrond redde, treft men ook in lijkpreken gepubliceerd 
naar aanleiding van Mary’s overlijden aan. Hij was, in de woorden van een 
predikant, ‘Het cieraat der vorsten, Engelands verlosser, Neerlands stut en 

scherm, ja de glorie van het gantsche Christendom’.615 Hij was, schrijft een 
ander, Mary’s ‘Godvrugtige Gemaal, die ten einde een gevaarlijk werk bestond 
te ondergaan, ten voorstand van Koning Jesus en sijn Rijk, en de Britse 

onderdaanen van gewetensdwang te bevrijden, haar in haare vryheden te 
beschermen’.616 Hij wordt verder gezien als ‘De eerlijkste Man; erfgenaam der 
Vorstelijke en Christelijke deugden sijner manhafte Voorouderen/ Neerlands 

Hersteller/ Engelands/ Redder’.617 En ook beschrijft men hem als ‘een 
Kloekmoedigen onverschrikten Heirvoerder der Hoog-geallieerde Armeên’618 

en als ‘Het gesegende Instrument tot verlossinge van de drie Koninckrijken 
van Engelandt/ Schotlandt en Yerlant/ ende van sijn Kerke in de selve/ soo 
van de Roomse Hierarchie/ als van de onbepaalde Heerschappy’.619  

 
 

 

                                                                    
615 Daniel Beukelaar, Treur- en rouw-predicatie. Vertoonende Engelands en Neerlands 
droevig weesen, wegens het smertelĳk overleiden van ... Maria Stuart (Utrecht 1695) 29. 
616 Aegidius Schutter, Lyk-reden over het droevig afsterven van de ... vorstinne Maria 
Stuart (Utrecht 1695) 22. 
617 Frederik van Hermkhuysen, Israël ter uitvaart met Mirjam, of Lyk-reden [...] by 
gelegentheid van de begravenisse der [...] vorstinne Maria Stuart (Amsterdam 1695) 25. 
618 Johannes Spitsius, Zions- treurgalm met traanen gezucht over den ontĳdigen, doch 
saligen doodt der ... vorstinne Maria Stuart ... koningin van Engeland ... Op den 20 feb. in 
de kerk toegedaen de Augsburgse belĳdenis in den Haagh (Den Haag 1695) 30. 
619 Andreas Surendonck, Rouw- en treurtooneel, eerst van Godt opgericht in 't 
koninklĳke hof van Groot-Brittannien, door de beschreyelĳcke doot vande ... Vorstin 
Maria (Den Haag 1695) 18. 



 
148 
 

De dappere held verslagen 

In lijkpreken naar aanleiding van Mary Stuarts overlijden, wordt de 
Nederlandse stadhouder dus eervol genoemd. Hij is de sterke held en Gods 

gunsteling. Maar in deze preken toont de sterke, machtige legeraanvoerder 
zich ook kwetsbaar. Predikanten beschrijven hoe Willem III op het slagveld 

vele vijanden ontmoette – en nooit was hij bevreesd en nooit werd hij 
verslagen. Toch wist één vijand hem te vellen: de dood. Tegen de machtige 
klauwen van de dood was de grote krijger niet opgewassen. De dood van zijn 

geliefde vrouw in 1694 trof hem als een zware slag, aldus predikanten. ‘De 
Helt die voor geen onheil noch gevaar ooit schrikte’, schrijft Vollenhove, ‘die in 
’t heetste van ’t gevecht met onkreukbare dapperheit door kling en kogel 

streefde/ onder den hagel van ’t kleine/ den donder en blixem van ’t grof 
geschut/ den doot als uitstortte … staat benaawt hier/ verbaast en verslagen/ 
berst uit met jammerlyk gekerm’.620 De dood van Mary trof ‘den Conink, en 

bewolkte hem met soo innige droefheyt, dat hy die noyt vreesagtig was in de 
scherpste gevegten, noyt versaagt schoon in het midden der neergevelde 
lyken, door dese hertwonde een en andermaal van droefheit ter nederseeg, 

uyt boesemende sijn hertelyke gevoelen over het verlies van soo weergalose 
bedgenoot’, schrijft De With.621 ‘Die menigmaal de dood derfde uittarten’, 
aldus een ander, ‘en niet versaagde wanneerse haar holle kaaken opende om 

hem te verslinden, hy sag met een onverschrokke gemoed een oogst van lijken 
rondom hem neergeslagen, die smijt nu op het gesigte van dit droevig lijk: sijn 
oog lekt van silte traanen, sijn mond spreekt droev klagten uit.’622 De dappere 

krijger, die niet week voor zwaarden, kanongeschut en pistolen, die de dood 
niet vreesde en nooit bezweek te midden van de lijken die zich opstapelden 

gedurende het gevecht, wordt nu getroffen door het pijnlijke verlies van zijn 
vrouw. ‘Ick verwonder my niet Groote Coningh’, schrijft De Moor, ‘dat Gy, die 
noch door yslijck gedruys van Canon en musket, noch door der vervaerlijcken 

glans van uytgetogene Sweerden, wort ontroert, door de naere schitteringen 
van den Seyssen des Doods tegen Uwe alderliefste Wederhelft, meer als eens 
in amechtigheyd wort ter neder geslagen’.623 Het verdriet dat hij heeft over de 

dood van zijn geliefde, wordt door predikanten openlijk beschreven. ‘Want 
geen Christen past Stoische ongevoeligheidt’, aldus de predikant Artopé in zijn 

                                                                    
620 Joannes Vollenhove, Tabitha doot en onsterfelyk : vertoont in een lykpredikaatsie 
over Hand. IX. 36-39. : De doorluchtigste, grootmagtigste vorstinne, Maria de Twede, ... 
ter gedachtenisse (Den Haag 1695) 45. 
621 Ludolphus de With, Gods oordeel over Zion in het overdroevig afsterven van ... Maria, 
koninginne van Engeland (Rotterdam 1695) 37. 
622 Schutter, Lyk-reden, 30. 
623 Hermannus de Moor, De begravinge van Sarah voorgestelt, en toegepast op de 
begravinge van de doorluchtighste en grootmachtighste Maria door Gods genade 
coninginne van Engeland, Schotland, Vrancryck en Yerland (Breda 1695) 34. 
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lijkpreek.624 Zijn emoties mogen er zijn. Over de tranen die Willem liet doet 
menig predikant verslag. Zo schrijft Hollebeek: ‘De Koning weend/ Hy word 
bange, daer is geen kragt meer in hem/ sijn lighaem sijgd ter aerde/ sijn ziel 

siet op na den Hemel/ Hy bid, en sugt swaerlijk’.625 Ook Surendonck schrijft 
over het verdriet van de prins: ‘Soo beweendt niet weynich de Koninck sijn 

Maria sijn ander helft/ sijn hoochgeliefde … hoe sijn hem de tranen lanx de 
wangen neergebiggelt’.626 Als ‘een andere Abraham’, aldus een andere 
predikant, beweent Willem het ‘verlies van sijne Sarah’. ‘[D]at hicken en 

snicken, dat weenen, en schreyen, dat roepen, en wee-klagen’.627 
 Zijn vijanden konden hem niet vellen. Op slagveld streed hij als een 
leeuw. Maar de dood werd de koning-stadhouder te veel. Tegen deze macht 

bleek hij niet opgewassen. 
 
Conclusie 

Elk jaar rond 12 juli maken protestantse Ieren zich op voor de zogenaamde 
Oranjemarsen. Uitgedost in de kleur oranje en paraderend met vaandels 
waarin de kleur oranje niet ontbreekt, herdenken zij de slag bij de Boyne 

(1690). Tijdens deze veldslag in Ierland versloeg de protestant Willem III zijn 
katholieke schoonvader Jacobus II. Twee jaar eerder, in 1688, wist Willem 
met een groot invasieleger vanuit de Republiek Jacobus te verdrijven uit zijn 

eigen land. Jacobus vluchtte naar Frankrijk en probeerde met hulp van de 
Franse koning vanuit Ierland zijn kroon te heroveren. Deze poging mislukte. 
In 1690 bracht Willem hem de genadeklap toe bij de rivier de Boyne. Jacobus 

zou in ballingschap sterven, in Frankrijk. De Ierse Oranjemarsen herdenken 
nog elk jaar dat Willem III de slag bij de Boyne won. De marsen verwijzen ook 

naar de Glorious Revolution, de revolutie van 1688-89 die de Nederlandse 
stadhouder de koningskroon bezorgde.  

In de propaganda van de Ierse Oranjeorders heeft de koning-

stadhouder een plaats gekregen als icoon van het protestantisme. Dit beeld 
van Willem III als redder van het protestantisme stamt uit de zeventiende 
eeuw. Het is door hem zorgvuldig gekweekt en aangewend om zijn invasie in 

1688 te rechtvaardigen. De Nederlandse stadhouder maakte geraffineerd 
gebruik van het confessionele discours dat gangbaar was. De kernbegrippen 

                                                                    
624 Jacob Artopé, De koninklike waerdicheit, gebracht onder [...] den konink der 
verschrickinge. Gepast op de [...] dood van [...] Maria [...] coningin van Engeland (Breda 
1695) 30. 
625 Andreas Hollebeek, Het rou-dragende Zion, in't groote klaeg-huys, om dat deser 
dagen een vorstinne is gevallen in Israel, Maria Stuart, II (2e druk; Dordrecht 1695) 30. 
626 Surendonck, Rouw- en treurtooneel, 23. 
627 Johannes Vechovius, Des Grooten Wiljams Konincklijcke Tranen, over het onverwagte 
af-sterven van Sijne dierbare Gemalin Maria Stuart, Koninginne van Engelant (Tiel 1695) 
28. 
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van dit discours waren ‘vrijheid’ en ‘religie’, dat vrijwel altijd als een 
betekenisvol paar werd gepresenteerd. Willems doel was volgens de 
orangistische propaganda uit de zeventiende eeuw om de de protestantse 

godsdienst en de vrijheid in Europa te behouden. Deze godsdienst en vrijheid 
liepen overal gevaar vanwege de agressieve buitenlandse politiek van 

Lodewijk XIV, die een universele monarchie en een universele religie in 
Europa wilde stichten. In Engeland, maar ook in de Republiek was men ervan 
overtuigd, zeker na de opheffing van het edict van Nantes in 1685, dat 

Lodewijk uit was op de alleenheerschappij in Europa en op de vernietiging 
van de protestantse godsdienst. Het beeld dat hij van zichzelf probeerde te 
creeëren, namelijk als de belangeloze voorvechter voor de Europese 

vrijheden en protestantse godsdienst, sloot dus nauw aan bij de angsten en 
gevoelens van veel protestanten in Engeland en in de Republiek. 

In preken wordt het door de prins en zijn medestanders gecreëerde 

beeld van Willem III zonder aarzeling overgenomen. Zij zien in Lodewijk XIV 
– en later ook in Jacobus II – een gewentesloze dwingeland wiens 
absolutisme hand in hand ging met het in de ogen van predikanten even 

tirannieke rooms-katholicisme. In vrijwel alle preken waarin Willem III 
wordt gerepresenteerd wordt hij voorgesteld als een verdediger van de 
vrijheid en de gereformeerde religie. Vooral vanaf 1688 verschijnen er vele 

preken die als doel hebben de buitenlandse politiek van Willem III te 
ondersteunen en het beeld van hem als sterke held en verdediger van de 
vrijheid en godsdienst te bevestigen. Als de koning-stadhouder in 1702 

overlijdt en er vele lijkpreken worden gepubliceerd, wordt hij door 
predikanten opgehemeld als de redder van de Republiek en Engeland, die in 

1672 de Nederlanders bevrijdde van het absolutisme en katholicisme van 
Lodewijk XIV en in 1688 de Engelsen behoed heeft voor de tirannieke 
gewetensdwang van de usurpator Jacobus II. De prins groeit in preken uit tot 

een held van messiaanse proporties. Hij is een tweede David, een tweede 
Gideon en een tweede Simson. Onverslaanbaar op het slagveld, ook al vliegen 
de kanonskogels hem om de oren. Daarnaast wordt hij als een deugdzame 

man gezien, een vir virtutis, die zich inzette voor het algemeen belang. Willem 
was volgens predikanten wijs, dapper, gematigd en vroom. 

De grote afwezige in preken over Willem III is zijn vrouw Mary 

Stuart. De Republiek was in de zeventiende eeuw een patriarchale 
samenleving waar mannen de dienst uit maakten. Daarom gaat de aandacht 
voornamelijk uit naar de actief optredende Willem, de held van de 

predikanten. Dat betekent overigens niet dat Mary door predikanten niet 
gewaardeerd werd. Toen zij in 1694 stierf, publiceerden vele predikanten 
een lijkpreek waarin zij de vorstin betreurden. Over deze preken gaat het 

volgende hoofdstuk.      ❦ 
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❧❧❧❧    

Hoofdstuk 3 

Mary Stuart II 

❦❦❦❦ 
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Allegorie kroning Willem III en Mary Stuart, Romeyn de Hooghe, 
Rijksmuseum Amsterdam 

Mary Stuart werd in 1689 samen met haar echtgenoot gekroond tot koningin 

van Engeland, Schotland en Ierland. Deze kroning was omstreden omdat haar 

vader Jacobus II nog in leven was.  
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n de Sint-Pietersbasiliek te Rome, het epicentrum van het rooms-
katholicisme, liggen de graven van James Francis Edward Stuart (1688-
1766) en van zijn zonen Charles Edward (1720-1788) en Henry Benedict 

(1725-1807). James Francis Edward was de zoon van Jacobus II en Mary van 
Modena en dus de halfbroer van Mary Stuart. James, geboren in het voor hem 
rampzalige jaar 1688, en zijn zoon Charles hebben in de achttiende eeuw 

geprobeerd te veroveren wat zij als hun legitieme erfdeel beschouwden: de 
Engelse troon. Dat de Stuarts in Rome begraven zijn geeft niet alleen aan dat 
zij goede katholieken waren – Henry Benedict was zelfs kardinaal – maar ook 

dat zij er niet in geslaagd zijn de troon te bemachtigen die hun voorvaderen 
hadden bestegen. Dat was Mary Stuart wel gelukt. Zij werd gezien als de 
redder van het Engelse volk en van het protestantisme. Mary moest niets 

weten van haar halfbroer, James, de prince of Wales, van wie zij het 
vermoeden had dat hij een onecht kind was die haar aanspraken op de troon 
in gevaar zouden kunnen brengen.628 De geboorte van James in 1688 was een 

belangrijke aanleiding om Engeland binnen te vallen, Jacobus te verjagen en 
de rechten van de prince of Wales op de troon te niet te doen. Anders dan haar 
halfbroer ligt Mary dan ook begraven in de Westminister Abbey, de plaats 

waar Engelse koningen werden gekroond en ten grave gedragen. 

3.1 Een omstreden regime 

De lotgevallen van Mary Stuart zijn buitengewoon bruikbaar voor een 
dramatische opera vol verraad, geweld en heroïek. Of een historische roman, 
die wegleest als een literaire thriller. Aan haar onbezorgde jeugd in Engeland 

kwam abrupt een einde toen zij in 1677 op vijftienjarige leeftijd gedwongen 
werd, tegen haar zin en tegen de zin van haar vader, met de Nederlandse 
stadhouder Willem III te trouwen. Het was een politiek huwelijk, 

afgedwongen door de koning van Engeland, Karel II. Een onbezorgd hofleven 
in Engeland diende zij te verruilen met het leven in de Republiek, waar zij een 
tamelijk geïsoleerd bestaan leidde, mede omdat zij geen contact wenste met 

de hogere regentenkringen, wiens uitnodigingen zij afsloeg vanwege het 
standsverschil dat er volgens haar tussen hen bestond. De relatie met haar 
echtgenoot was allerminst zonder problemen. Vooral de affaires van Willem 

met andere vrouwen ervoer Mary als zeer grievend, hoewel zij altijd van haar 

                                                                    
628 Lois G. Schwoerer, ‘The Queen as regent and patron’ in: Maccubin en Hamilton-
Phillips ed., The age of William III & Mary II, 220 
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man zou blijven houden en er later zelfs sprake was van enige genegenheid 
tussen de twee. Pijnlijk voor Mary was eveneens dat haar huwelijk kinderloos 
bleef. Haar leven kwam ineens in een stroomversnelling toen haar vader 

Jacobus II in 1685 aan de macht kwam. Zij keerde zich tegen de 
godsdienstpolitiek van haar vader, terwijl deze haar trachtte te bekeren tot 

het rooms-katholicisme. Toen Willem III in 1688 ten strijde trok tegen Jacobus 
steunde zij haar echtgenoot, hoewel zij vurig hoopte dat noch haar vader noch 
haar man iets zou overkomen. In 1689 ontving zij de koningskroon terwijl 

Jacobus nog in leven was. De dubbelmonarchie die in Engeland tot stand 
kwam, was uniek. Willem en Mary werden samen gekroond. Tot haar dood in 
1694 nam zij regeringsverantwoordelijkheid bij afwezigheid van haar 

echtgenoot, die vaak in het buitenland vertoefde om zijn oorlogen tegen 
Lodewijk XIV te voeren. Zij stierf jong, op 32-jarige leeftijd, aan de gevolgen 
van de pokken. Op haar dood volgde een zeer omvangrijke begrafenis, een van 

de duurste in de Engelse geschiedenis. Een bombastische representatie van 
vorstelijke macht. Haar dood werd betreurd in vele gedichten en preken. Er 
verschenen gedenkmunten en prenten. De kunstenaar Romeyn de Hooghe 

(1645-1708) maakte enkele schitterende, grote gravures van het sterfbed, de 
begrafenisstoet en het begrafenisritueel in de Westminister Abbey. De 
componist Henry Purcell (1659-1695) schreef ter gelegenheid van de 

begrafenis muziek die tot de mooiste behoort die hij geschreven heeft en die 
tot de canon van de westerse muziek wordt gerekend.629 

De lotgevallen van Mary Stuart hebben in zeer beperkte mate de 

aandacht van historici getrokken. Terwijl de regering van koningin Elisabeth I 
een enorme hoeveelheid historische studies heeft opgeleverd over 

vroegmoderne vrouwelijke regering, beeldvorming en gender, is dat bij Mary 
Stuart II nauwelijks het geval.630 Dat is merkwaardig want Mary was toch een 
van de zes regerende koninginnen uit de Engelse geschiedenis. In de 

historiografie wordt zij echter volledig overschaduwd door haar echtgenoot, 
Willem III, wiens titanenstrijd met Lodewijk XIV veel meer tot de verbeelding 
                                                                    
629 Hester W. Chapman, Mary II Queen of England (Westport 1973) passim; Schwoerer, 
‘The Queen as regent’, 217-224; W.A. Speck, ‘William – and Mary?’ in: Schwoerer ed., 
The revolution of 1688-1689. Changing perspectives (Cambridge enz. 1992) 131-146; 
Michael Schaich, ‘The funerals of the British monarchy’ in: idem ed., Monarchy and 
religion. The transformation of royal culture in eighteenth-century Europe (Oxford enz. 
2007) 423-427; Paul S. Fritz, ‘The trade in death. The royal funerals in England, 1685-
1830’, Eighteenth-century studies 15 (1982) 297-305; Ralph Hyde, ‘Romeyn de Hooghe 
and the Funeral of the people’s Queen’, Print quarterly 15 (1998) 150-172. 
630 Zie voor Mary Stuart echter vooral: Lois G. Schwoerer, ‘Images of queen Mary II, 
1689-95’, Renaissance quarterly 42 (1989) 717-748; W.M. Spellmann, ‘Queen Mary II. 
Image and substance during the Glorious Revolution’ in: Carole Levin en Patricia A. 
Sullivan ed., Political rhetoric, power and renaissance women (New York 1995) 243-
255; Rachel Weil, Political passions. Gender, the family and political argument in 
England 1680-1714 (Manchester en New York 1999) hoofdstuk 4. 
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spreekt van historici. Onterecht, want Mary speelde een cruciale rol in de 
revolutie van 1688-89 en haar populariteit vormde een belangrijk tegenwicht 
tegen de impopulaire Hollander Willem III, die nooit de harten van het 

Engelse volk heeft weten te winnen. Haar dood in 1694 betekende dan ook 
een bedreiging voor het nieuwe regime. Jacobieten zagen hun kans schoon het 

regime van Willem III aan te vallen nu de geliefde koningin overleden was. 
Daarom werd door het Engelse hof de positieve beeldvorming rondom Mary 
gebruikt om de revolutie te verdedigen en kritiek van Jacobieten in de kiem te 

smoren. De bombastische begrafenis met alle pracht en praal, ceremonie en 
ritueel, gaf een duidelijke politieke boodschap af. De vele prenten, munten en 
pamfletten die er vervolgens op de markt werden gebracht, waren in feite 

massale steunbetuigingen aan het heersende regime.631 ‘The numerous 
sermons and poetic elegies’, die verschenen na de dood van Mary, ‘can best be 
seen as a form of political therapy’, aldus Weil. Politieke tegenstelling werden 

al schrijvend opgelost, door Mary te bewieroken.632 
 Ook in Nederland werd Mary bewierookt. Dichters grepen naar de 
pen en predikanten bestegen de kansels. De in haar tijd populaire prinses van 

Oranje, die van 1677 tot 1689 in de Republiek resideerde, werd ook door de 
Nederlanders herdacht met vele lijkdichten en lijkpreken.633 Mary’s dood 
bood gelegenheid om het nieuwe regime te ondersteunen door haar daden en 

deugden te prijzen. De politieke situatie was ook precair. De Republiek was 
sinds 1688 in oorlog met Frankrijk en om de regering van Willem III en de 
anti-Franse coalitie – waar Engeland en de Republiek samen met de keizer van 

het Heilige Roomse rijk en de koning van Spanje onder leiding van Willem III 
deel uit maakten – te steunen, verheerlijkten predikanten en dichters de 

overleden koningin. Uit de bestudeerde lijkpreken blijkt dat het belang van 
Mary volgens predikanten vooral gelegen is in het gegeven dat zij een 
voorvechtster van het protestantisme in Europa was geweest. Daarom is het 

voor de predikant D’Outrein geen wonder dat de ‘Predik-stoelen’ gewag 
hebben gemaakt van Mary’s overlijden, omdat nu door haar dood ‘de 

                                                                    
631 Tony Claydon, William III and the godly revolution (Cambridge 1996) 78-79, 98-99; 
Speck, ‘William – and Mary?’, 144-146; Schwoerer, ‘Images of queen Mary II, 717-748; 
Fritz, ‘The trade in death’, 279-305; Schaich, ‘The funerals’, 423-427. 
632 Weil, Political passions, 114-116. 
633 J.J.V.M. de Vet, ‘The image of William and Mary in Dutch poetry’ in: Robert P. 
Maccabin en Martha Hamilton-Philips ed., The age of William III and Mary II. Power, 
politics and patronage, 1688-1702 (Williamsburg enz. 1989) 352-357; Nina Geerdink, 
‘Rouw om een “cieraat grooter vrouwen”. Lijkdichten bij de dood van Maria Stuart 
(1695) door mannen en vrouwen’, Historica 32 (2009) 3-5; Matthijs Wieldraaijer, 
‘Representaties van Mary Stuart II in lijkpreken. Een pleidooi voor vrouwelijke 
regering?’, Historica 33 (2010) 12-17. 
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Hervormde kerk soo swaren breuke lijd’.634 Ook Steenwinkel maakt zich 
zorgen over de staat van het Europese protestantisme. ‘Beschou eens de 
droeve toestant van Sion’, stelt hij in 1695. ‘De Kerken van Vrankrijk sijn niet 

meer … Hongaryen is een tonneel van verwoestingen, en die in Duytsland, is 
als een eenig veldhoen op de bergen’.635 Meer nog dan in preken over Willem 

III is niet alleen Lodewijk XIV, maar vooral Jacobus II de grote boosdoener. 
Jacobus wordt gezien als de kwade genius die het protestantisme in Engeland, 
met hulp van Frankrijk, wilde uitroeien. Mary daarentegen wordt, samen met 

haar echtgenoot, gezien als de kampioen van het protestantisme. Zij was ‘een 
ijverige magtige, en krachtdadige Voorstantser van het Protestantsche wesen’, 
aldus de hoogleraar Herman Witsius.636 

 Representaties van Mary Stuart in lijkpreken zijn om een aantal 
redenen interessant. De belangrijkste is ongetwijfeld dat Mary een vrouw was 
die regeringsmacht uitoefende, terwijl dat in vroegmodern Europa een 

zeldzaamheid was. Over het algemeen werden vrouwen als zwakkere wezens 
gezien, die niet geschikt waren het regeerambt uit te oefenen. Deze ideeën 
waren vooral ontleend aan klassieke schrijvers als Aristoteles en aan de bijbel. 

Hoe werd in het licht van deze opvatting over vrouwen de regering van Mary 
beschreven en beoordeeld? Wordt in vergelijking met Willem III haar regering 
anders omschreven, of worden juist de overeenkomsten benadrukt? Welke 

rolmodellen, woorden, metaforen en stijlfiguren worden gebruikt om haar 
regering te legitimeren? Hoe wordt de relatie met haar vader gezien, die zij in 
1689 opvolgde terwijl deze nog in leven was? In de anti-Marypropaganda die 

na 1689 losbarstte beweerden aanhangers van Jacobus dat Mary haar vader 
verraden had en op illegitieme wijze de troon had bemachtigd. Na haar dood 

beweerden Jacobieten dat zij op jonge leeftijd was gestorven als straf op de 
overtreding van het vijfde gebod. Naar aanleiding van haar dood preekte de 
paus over het vijfde gebod om aan te geven dat Mary haar verplichtingen 

tegenover haar vader niet was nagekomen.637 Hoe rechtvaardigen 
predikanten het gegeven dat zij tegen de wens van haar vader zich tot 
koningin liet kronen? 

                                                                    
634 Johannes d’Outrein, De kerk in den rouw, getroost over het smertelĳk en weergaloos 
verlies, haar toegebragt, door het onverwagt en droevigst afsterven van de 
alderdoorlugtigste, grootmagtigste vorstin Maria, koningin van Engeland, Schotland, 
Vrankrĳk en Yrland (Amsterdam 1695) Aen den Bescheiden Leser. 
635 Paulus Steenwinkel, Juda's klagten in een lijkreden, overgenomen en toegepast op het 
bedroefde Nederland, in diepen rou gedompeld over't ontĳdig af-sterven van ... Maria de 
II, koninginne van Engeland (Utrecht 1695) 23. 
636 Herman Wits, Juda ontkroont, ofte treurpredikaetsie over Jeremiaes klaegliederen 
cap. 5 v. 16. Gepast op de overdroeve doot van ... Maria Stuart, koninginne van Engelant, 
Schotlant, Vrankrĳk en Ierlant (Utrecht 1695) 50. 
637 Spellmann, ‘Queen Mary II’, 245; Speck, ‘William – and Mary?’, 144; Schwoerer, ‘The 
Queen as regent’, 221-223. 
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Een vrouw aan het roer 

Op donderdag 11 april 1689 werden Willem en Mary plechtig gekroond in de 

Westminister Abbey. Hoewel de kroningsceremonie een traditioneel karakter 
droeg, waren er ook een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Dat moest wel, 

omdat in de Engelse geschiedenis niet eerder twee vorsten tegelijkertijd 
gekroond waren. Mary ontving tijdens de ceremonie net als Willem de regalia 
en ook werd de kroon bij haar op het hoofd gezet. Toch werd in een aantal 

rituelen tot uitdrukking gebracht dat de regeringsmacht aan Willem 
toebehoorde. Willem werd bijvoorbeeld eerder gezalfd en gekroond dan Mary 
en alleen bij hem werd het zwaard aangegespt. Een andere nieuwigheid was 

de prominente aanwezigheid van een rijkelijk gedecoreerde bijbel. Deze werd 
bij de regalia geplaatst en gepresenteerd aan de vorsten na hun kroning. 
Daarmee wilden Willem en Mary hun loyaliteit aan het protestantisme tonen 

en laten zien dat in navolging van oudtestamentische vorsten als David, 
Salomo en Josia de bijbelse voorschriften het fundament van hun regering 
zouden zijn. De kroningsceremonie wilde dus zowel continuïteit met de 

traditie als de verworvenheden van de Glorious Revolution tot uitdrukking 
brengen. Het was een uitgelezen mogelijkheid om hun regime te legitimeren 
en de stabiliteit van hun regering aan te tonen.638 Maar de kroningsceremonie, 

met zijn pracht en praal en verwijzingen naar de bijbel en eeuwenoude 
tradities, had niet kunnen verhullen dat de verheffing van Willem en Mary tot 
koning en koningin omstreden was. Zo werd de kroningsceremonie in 1689 

niet, zoals sinds de dertiende eeuw gebruikelijk was, geleid door de 
aartsbisschop van Canterbury, maar door de bisschop van Londen, Henry 

Compton (1632-1713). De aartsbisschop van Canterbury, William Sancroft 
(1617-1693), had te veel gewetensbezwaren om te kunnen participeren in de 
ceremonie en weigerde later, net als een aantal andere bisschoppen en 

honderden Anglicaanse geestelijken, de eed van gehoorzaamheid aan Willem 
en Mary af te leggen (Non-Jurors).639 Alle Non-Jurors waren Jacobieten, maar 
niet alle Jacobieten waren Non-Jurors. De Non-Jurors en de Jacobieten zouden 

de belangrijkste tegenstanders zijn van het nieuwe regime dat in de revolutie 
van 1688/89 tot stand was gekomen. Zij beschuldigden Willem ervan dat hij 
met geweld de kroon verworven had en Mary betichtten zij van de 

overtreding van het vijfde gebod. Zij was haar vader immers ongehoorzaam 
geweest. 

                                                                    
638 Lois G. Schwoerer, ‘The coronation of William and Mary, april 11, 1689’ in: idem ed., 
The revolution of 1688-1689, 107-130; Claydon, The godly revolution, 61-62. 
639 Evelyn Lord, The Stuarts’ secret army. English Jacobites, 1689-1752 (Harlow 2003) 
12-13. 
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 Eerder dat jaar, voordat Willem en Mary op 13 februari 1689 tot 
koning en koningin werden uitgeroepen, had de Conventie in januari en 
februari felle debatten gevoerd en ook in vele pamfletten werd er hevig 

gestreden om de vraag welke regeling getroffen diende te worden nu Willem 
met een groot leger in Engeland was gearriveerd en Jacobus het land verlaten 

had. De meeste Tories en een meerderheid van de bisschoppen zagen niet 
graag dat de erfelijke lijn doorbroken werd en waren voorstanders van een 
herstelling van Jacobus’ koningschap, al dan niet onder regentschap van 

Willem. Toen dat niet haalbaar bleek waren zij van mening dat alleen Mary tot 
koningin moest worden gekroond.640 Deze stellingname wierp de vraag op of 
vrouwen geschikt waren regeringsverantwoordelijkheid te dragen. 

Tegenstanders van Mary’s regering herhaalden de klassieke argumenten 
tegen vrouwelijke regering. Vrouwen zouden intellectueel en fysiek zwakker 
zijn dan mannen en minder deugdzaam. Tevens merkten zij op dat vrouwen 

hun land niet kunnen voorgaan in de strijd. Een auteur schreef bijvoorbeeld 
dat het volk een krachtige en mannelijke regering nodig had en dat de man nu 
eenmaal ‘by nature, education, and experience, is generally renedered more 

capable to govern than the woman’.641 Daarnaast waren tegenstanders van 
mening dat vrouwen hun man dienden te gehoorzamen. Het zou 
tegennatuurlijk zijn indien Willem onderworpen was aan zijn vrouw. Met een 

beroep op de bijbel werd aangetoond dat dit een goddelijk bevel was. In de 
brief aan de Kolossenzen bijvoorbeeld schrijft de apostel Paulus: ‘Ghy 
vrouwen zijt uwe eyghene mannen onderdanich, gelijck het betaemt in den 

Heere’ (Kol. 3:18). Volgens de Anglicaanse liturgie dient de vrouw bij het 
huwelijk te beloven haar man te gehoorzamen en te dienen.642 Daarom kon 

Mary niet alleen gekroond worden. Het mannelijke gezag binnen het huwelijk 
zou dan onder druk komen te staan en de huwelijksbelofte zou niets waard 
blijken te zijn.643 De vraag of Mary al dan niet alleen gekroond diende te 

worden irriteerde Willem. Hij dreigde met zijn leger te vertrekken indien hij 
niet tot koning gekroond zou worden. Ook gaf Mary haar voorstanders te 
kennen dat zij niet zonder haar man wenste te regeren. Zij schreef dat ‘she 

was the prince’s wife, and never meant to be other than in subjection to 

                                                                    
640 Tim Harris, Revolution. The great crisis of the British monarchy 1685-1720 (Londen 
enz. 2006) 319; Schwoerer, ‘The Queen as regent’, 221. 
641 Geciteerd naar: Weil, Political passions, 106. 
642 Huwelijksformulier uit Book of Common Prayer (1662): WILT thou have this man to 
thy wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy estate of 
Matrimony? Wilt thou obey him, and serve him, love, honour, and keep him in sickness 
and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall 
live? 
643 Weil, Political passions, 105-107; Vgl. Merry E. Wiesner-Hanks, Women and gender 
in early modern Europe (Cambridge enz. 2008) 44. 
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him’.644 De voorstanders van Mary bezweken voor deze druk, waarna de 
Conventie Willem en Mary tot koning en koningin van Engeland uitriep. 
Besloten werd dat alleen Willem regeringsbevoegdheid zou krijgen. Dat was 

naar de wens van Mary, die van mening was dat ‘women should not meddle in 
government’.645 

Mary werd in april 1689 tot koningin gekroond en met haar 
echtgenoot deelde zij de soevereiniteit. Maar de uitvoerende macht lag alleen 
bij Willem. Dat leidde tot de vraag wie het land moest besturen als de koning 

in het buitenland vertoefde. Die vraag werd prangend toen Willem in 1690 
aanstalten maakte zijn troepen in Ierland aan te voeren om daar de legers van 
Jacobus te bestrijden. Aanvankelijk was hij niet van plan Mary te betrekken bij 

de regering. Hij wilde een raad instellen die verantwoordelijk was voor het 
landsbestuur en die enkel aan Mary zou rapporteren. Dat leidde weer tot 
debatten over de soevereiniteit, autoriteit en de uitvoerende macht van 

koningen. Was Mary geen soeverein vorst? Wat betekende het koninklijke 
autoriteit te bezitten zonder het recht te hebben 
regeringsverantwoordelijkheid te dragen?646 Uiteindelijk nam het Parlement 

in 1690 de Regency Act aan waarin duidelijkheid werd geschapen over Mary’s 
situatie bij afwezigheid van Willem: 

 

Whensoever and so often as it shall happen that his Majesty 
shall be absent out of this realm of England it shall and may 
be lawful for the Queen’s Majesty to exercise and administer 

the regal power and government of the kingdom.647  
 

De eerste keer dat Mary regeringsverantwoordelijkheid droeg was in 1690, 
toen Willem op veldtocht naar Ierland ging. Zij was aanvankelijke zeer 
bevreesd dat zij vanwege haar onervarenheid in regeringszaken voorwerp 

zou zijn van spot. De Engelse koningin was bovendien erg onzeker of zij wel 
aan de verwachtingen van haar echtgenoot zou voldoen. ‘That which makes 
me in pain’, schreef ze aan Willem, ‘is for fear what is done may not please 

you’.648 Zij was dan ook blij dat Willem bij zijn terugkomst tevreden was over 
hetgeen zij in zijn afwezigheid gedaan had. Nog een aantal malen zou Mary het 
landsbestuur in handen hebben terwijl de koning elders vertoefde. Tijdens de 

korte periodes dat zij de regeringsverantwoordelijkheid droeg, 
correspondeerde zij telkens met Willem om hem te vragen of hij instemde met 

                                                                    
644 Geciteerd naar: Tony Claydon en W.A. Speck, William and Mary (Oxford enz. 2007) 
120. 
645 Geciteerd naar: Speck, ‘William – and Mary?’, 131. 
646 Weil, Political passions,107-109. 
647 Geciteerd naar: Claydon en Speck, William and Mary, 125.  
648 Geciteerd naar: Claydon en Speck, William and Mary, 129. 
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de door haar genomen besluiten. Bij elkaar opgeteld heeft zij tot haar dood 
twee jaar en acht maanden geregeerd bij afwezigheid van haar echtgenoot.649  

In een door mannen gedomineerde samenleving werd vrouwelijke 

regering als een uitzondering gezien. Predikanten die de regering van Mary 
Stuart beschrijven zijn zich daar voortdurend van bewust. Hoewel de 

retorische voorschriften voor de lijkpreek weinig ruimte lieten voor kritiek op 
de overledene, hadden lijkredenaars voldoende mogelijkheden Mary’s 
bestuurlijke kwaliteiten te minimaliseren. Zij hadden zich bijvoorbeeld slechts 

kunnen richten op haar uitzonderlijke vroomheid of haar nederigheid en 
andere karaktereigenschappen die vroegmoderne vrouwen pasten zonder 
haar publieke functioneren te noemen. Dat doen zij echter niet. Predikanten 

verwonderen zich over deze vrouw die het regeerambt zo bekwaam op zich 
heeft genomen. Nooit, zo schrijft Artopé bijvoorbeeld, zag men ‘meerder 
Regeer-en-staet-kunde, met minder onversichtigheit in dese sexe, 

vermengt’.650 In lijkpreken wordt dikwijls benadrukt dat Mary ondanks haar 
sekse een voorbeeld van mannelijke deugdzaamheid was. Anders dan in 
lijkpreken over Willem zijn Mary’s lijkredenaren veel bewuster van haar 

sekse. Daarmee drukken zij uit dat mannelijke regering de norm is en 
vrouwelijke regering een uitzondering. Het landsbestuur door Mary wordt in 
mannelijke termen beschreven. Het koningschap was immers een instituut dat 

gedragen werd door een discours waarin mannelijkheid een prominente rol 
speelde. De koning was de aanvoerder van het leger, de wijze rechter, de 
vertegenwoordiger van God en vader voor zijn volk.651 In tegenstelling tot 

representaties van Mary in Engelse preken en gedichten, waarin volgens 
Rachel Weil de vrouwelijkheid van de koningin wordt benadrukt,652 wordt 

door Nederlandse predikanten daarom juist Mary’s mannelijkheid uitgelicht, 
voornamelijk wanneer zij haar regering beschrijven. 
 

3.2 Vrouwelijkheid 

Vrouwelijke deugden 

Verscheidene Engelse en Amerikaanse historici hebben erop gewezen dat 

lijkpreken gehouden over vrouwen patriarchale waarden uitdroegen. Deze 
preken hadden onder meer als doel genderverschillen te benadrukken en de 
sociale orde in stand te houden. Volgens Patrick Collinson waren lijkpreken 

                                                                    
649 Speck, ‘William – and Mary?’, 135-140. 
650 Artopé, De koninklike waerdicheit, 19-20. 
651 Charles Beem, The lioness roared. The problems of female rule in English history 
(New York enz. 2006) 6. 
652 Rachel Weil, ‘Royal flesh, gender and the construct of monarchy’ in: Regina Schulte 
ed., The body of the queen. Gender and rule in the courtly world, 1500-2000 (New York 
enz. 2006) 93. 



 
161 

 

dan ook ‘vehicles for patriarchal prescriptions about acceptable and 
exemplary female conduct’.653 De deugden die predikers aan de overleden 
vrouwen toeschrijven hadden vaak betrekking op het private domein en 

werden gezien als navolgenswaardig voor alle vrouwen. Ook in Nederlandse 
lijkpreken worden genderverschillen benadrukt. Hoewel Mary volgens 

predikanten mannelijke eigenschappen bezat en als koningin een publieke rol 
vervulde, wordt zij als een vrouw weergegeven met specifieke, naar 
vroegmoderne maatstaven, vrouwelijke kenmerken. Wat haar deugden 

betreft vallen er twee in het oog die nauwelijks bij preken over Willem III 
voorkomen. Dat zijn haar vriendelijkheid en haar minzaamheid. Mary was 
‘vriendelik ontrent elk, ja de geringe selfs, en hadde sorge over de mindere 

onder haar dienstboden, een seldsame deugt in de groten deser Werelt’, 
schrijft De With.654 In haar, aldus Beukelaar, ‘een seltsame candeur 
[zuiverheid], ongemene mildheit, sonder blanketsel, in sulk een overvloejende 

mate en roeringe des herten’.655 ‘Waar vont men ooit zulk een minzaamheit in 
zo hogen staat’, vraagt Vollenhove zich af. ‘Voor’t gemeen zo gedienstig/ by 
groot en klein zo vriendelyk/ zo genaakbaar voor elk/ inzonderheid voor 

elendigen/ die troost behoefden: zo bequaam alle harten te trekken/ en met 
zacht gewelt te beheerschen.’656 Volgens Colerus was Mary ‘vriendelijk’ in 
haar ‘ommegang’ en ‘bereydwillig … tegens de supplianten’. Hij prijst haar 

‘lieftalligheyt en vrindelijkheyt’. ‘Niemant was haar te gering’, schrijft hij. ‘Ja se 
hielt wel stil op de strate om een arme Soldaats vrouwe/ hoorende haar 
klagten en hielpse’.657 Mary wordt als een beminnelijke vrouw beschreven, die 

door haar vriendelijkheid toegankelijk was voor hoog en laag. 
Standsverschillen deed zij door haar vriendelijkheid te niet. Zo schrijft ook Le 

Roy dat zij door ‘haar soetvloeijende redenen’ ‘vrymoedigheyd [gaf] aan 
beschroomde Menschen om tot haar Doorlugtigheyd te naderen/ haar belang 
te uyten/ en na gelegentheyd van zaaken/ door een lief-tallig bejegeninge/ 

hun Raad en Hulpe, te verschaffen.’658 De representaties van Mary in 
lijkpreken wijzen voor een belangrijk deel vooruit naar de achttiende-eeuwse 

                                                                    
653 Patrick Collinson, ‘“Not sexual in the ordinary sense”. Women, men, and religious 
transactions’ in: idem, Elizabethan essays (Londen 1994) 127. 
654 Ludolphus de With, Gods oordeel over Zion in het overdroevig afsterven van ... Maria, 
koninginne van Engeland (Rotterdam 1695) 31. 
655 Daniel Beukelaar, Treur- en rouw-predicatie. Vertoonende Engelands en Neerlands 
droevig weesen, wegens het smertelĳk overleiden van ... Maria Stuart (Utrecht 1695) 32. 
656 Joannes Vollenhove, Tabitha doot en onsterfelyk : vertoont in een lykpredikaatsie 
over Hand. IX. 36-39. : De doorluchtigste, grootmagtigste vorstinne, Maria de Twede, ... 
ter gedachtenisse (Den Haag 1695) 37. 
657 Johannes Colerus, Zionis Maria Stuart fidissima nutrix! Dat is: Zions getrouwste 
zoogvrouwe Maria Stuart! (Den Haag 1695) 17. 
658 Daniel Le Roy, De god-vruchtige Debora's dood en begravinge, vertoond, en toegepast 
op die van de doorlugtigste ... vorstinne Maria Stuart (Amsterdam 1695) 25. 
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sociabiliteit en sensibiliteit waarin deugden als vriendelijkheid, minzaamheid, 
spraakzaamheid en toegankelijkheid zo op prijs werden gesteld. Belangrijk 
hier is te benadrukken dat Mary’s regering niet alleen met mannelijke 

deugden, maar ook wordt omschreven met wat in de vroegmoderne tijd voor 
vrouwelijke deugden doorging. Waar Willems regering voornamelijk 

gebaseerd is op zijn wijs beleid, zijn staatkunde, diplomatie en militaire 
kracht, wordt Mary’s regering voor een deel succesvol genoemd omdat zij 
door haar vriendelijkheid toegankelijk was voor haar onderdanen om hen met 

raad en daad bij te staan. 
 
Lichaam 

Predikanten maken in hun preken over Willem III nauwelijks melding van het 
lichaam van de koning-stadhouder. Dat is in lijkpreken over Mary wel anders. 
De koningin wordt door velen beschreven als een mooie vrouw. Haar uiterlijk 

is volgens predikanten een kwaliteit, een sieraad waarmee zij vele vrouwen 
overtreft. ‘Haare schoonheid’, aldus Van Hermkhuysen, ‘verblijde het 
aangesicht/ ende ging alle lust te boven.’659  Een enkeling ziet haar schoonheid 

zelfs als een fundament van haar regeermacht en bron van autoriteit. Zo 
schrijft Nahuys over de ‘uytnemende gestalte van haer lichaem, de 
schoonheydt van haer aengesicht, de luyster van haer oogen, de deftigheyt van 

haer gelaet’ die volgens hem ‘soo vol van Majesteyt’ was ‘als of se uyt de 
natuur tot de Regeeringe gebooren was’.660 Anderen zien haar schoonheid als 
een aantrekkelijke eigenschap, waarmee zij de ogen van mannen op zich wist 

te richten. ‘Haar schoonheit en bevalligheit rukten elks ogen op haar’, aldus De 
With.661 Ook Schutter schrijft dat Mary in ‘lighaams schoonheid en 

welgemaaktheid niet misgedeeld’ was. ‘De aangename aanlokselen 
[bekoorlijke verleidingen], dog sonder toeleg en vernis met zedige deftigheid 
gepaard, straalden op een aangename wijs van haar aangezigte af, waar 

doorse de herten der menschen als met ketenen aan haar boeide’, aldus de 
predikant. ‘Schoon waren de gangen van dese Princen Dogter’, vervolgt hij, ‘de 
omdrayinge haarer heupe als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen 

eenes konstenaars’.662  
Veel predikanten leggen een verband tussen haar innerlijke en haar 

uiterlijke schoonheid. Mary bezat niet alleen een mooi lichaam, maar had ook 

                                                                    
659 Frederik van Hermkhuysen, Israël ter uitvaart met Mirjam, of Lyk-reden [...] by 
gelegentheid van de begravenisse der [...] vorstinne Maria Stuart (Amsterdam 1695) 25. 
660 Henricus Nahuys, D'algemeene heerschappy des doods, vertoont in een lijk-reden, 
over d'alderbeklagelijkste dood en begravenisse van de weergaloose princesse Maria 
(Rotterdam 1695) 29. Vgl Weil, Political passions, 112-113. 
661 De With, Gods oordeel, 30. 
662 Aegidius Schutter, Lyk-reden over het droevig afsterven van de ... vorstinne Maria 
Stuart (Utrecht 1695) 23-24. Vgl. Hooglied 7:1. 
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een goed karakter. Het een ligt in het verlengde van het andere. ‘So oyt in 
eenig staatlijck Vrouwen-beelt’, stelt Vechovius bijvoorbeeld, ‘een schoone 
ziel, in diergelijcken lighaam gepaart gevonden wiert/ ’t was in dat van Maria 

Stuarts: als waar in de uyterlijcke kas, een gestalte selfs/ het Fiere weesen, en 
een Wonder-blasendt gesigt aankondigde/ wat in de binnen boesem voorts te 

speuren was’.663 ‘Onse Maria’, aldus ook De Moor, ‘wort beschreven niet alleen 
wonder wel gemaeckt van Lichaem, en schoon van gedaente … maer oock 
daer-en-boven besonder wel gestelt nae de Siele’.664 Het bijzondere aan Mary 

was, schrijft Steenwinkel, dat zij een vrouw was in wie ‘de deugd so schoon 
uytblonk, als haar lichaam, waar mede dese Vorstelijke Vrouwe vercierd 
was’.665 De aandacht van predikanten voor uiterlijke schoonheid vindt ook zijn 

weerslag op het gebruik van eretitels en metaforen. Waar Willem III een jonge 
leeuw en een vlugge arend wordt genoemd, om zijn snelheid en kracht te 
benadrukken, wordt Mary als een ‘schoone Bloem’666 gezien en de ‘Parel der 

Koninginnen’.667 De overleden koningin was de ‘Luister en paarl van 
Brittenlands hooft, het voorhooftciersel en pronkjuweel van Nederland’, 
schrijft Beukelaar.668 Zij wordt verder het ‘Puyk der Vrouwen’ en het ‘Juweel 

van die sexe’ genoemd.669 Colerus noemt Mary de ‘Gouden Orangien Appel’ die 
‘de Koninglijke Orangien-boom tot hier toe had verheerlijkt’670 en volgens 
Steenwinkel was zij ‘een cierlijke Roos’.671 

Een belangrijk kenmerk van Mary’s vrouwelijkheid is dus haar 
uiterlijk en haar lichaam. Zij was schoon van gestalte en daardoor een 
opvallende verschijning. Zij viel op door haar mooie lichaam, waarmee zij de 

aandacht op zich wist te vestigen. In de vroegmoderne tijd werd het lichaam 
van een vrouw als een kostbaar bezit gezien. Niet alleen haar eigen eer en 

reputatie, maar ook die van haar familie hing af van de manier waarop zij met 
haar lichaam omging. Kuisheid was een van de belangrijkste deugden die een 

                                                                    
663 Johannes Vechovius, Des Grooten Wiljams Konincklijcke Tranen, over het onverwagte 
af-sterven van Sijne dierbare Gemalin Maria Stuart, Koninginne van Engelant (Tiel 1695) 
28. 
664 Hermannus de Moor, De begravinge van Sarah voorgestelt, en toegepast op de 
begravinge van de doorluchtighste en grootmachtighste Maria door Gods genade 
coninginne van Engeland, Schotland, Vrancryck en Yerland (Breda 1695) 25. 
665 Steenwinkel, Juda’s klagten, 27. 
666 Le Roy, De god-vruchtige Debora’s dood, 36. 
667 Andreas Surendonck, Rouw- en treurtooneel, eerst van Godt opgericht in 't 
koninklĳke hof van Groot-Brittannien, door de beschreyelĳcke doot vande ... Vorstin 
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668 Beukelaar, Treur- en rouw-predicatie, 30. 
669 Theodorus Lakeman, Hizkiaas dood en koninklike lĳkstacy uyt 2 Chron. Cap. 32 vers 
33 : verklaard en toegepast in een predikatie op de eygen dagh der begravenisse van ... 
Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland (Hoorn 1695) 21, 22. 
670 Colerus, Zionis Maria Stuart fidissima nutrix, 2 
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vroegmoderne vrouw sierden. Van vrouwen werd verwacht dat zij hun 
lichaam alleen aan hun (toekomstige) echtgenoot zouden geven. Dat was 
mede het gevolg van de patriarchale samenleving waarbij kuisheid een 

noodzakelijke voorwaarde was voor de zuivere erfopvolging van vader op 
zoon. Dat gold a fortiori voor adellijke vrouwen. Voor de adel waren de 

belangen in de vorm van status, titels, macht en bezit aanzienlijk. Indringers 
waren daarom uit den boze. Alleen kuise vrouwen konden de zuivere 
erfopvolging garanderen.672 Op het eerste gezicht lijkt het daarom vreemd dat 

predikanten op een enkele uitzondering na kuisheid niet als een van de 
deugden aanstippen die Mary zou hebben bezeten. Maar bij nader inzien is 
deze omissie goed verklaarbaar. Het huwelijk van Mary Stuart en Willem III 

was immers kinderloos gebleven. Want hoewel Mary enkele keren zwanger is 
geworden, heeft zij nooit een levend kind ter wereld gebracht. Om dit pijnlijke 
onderwerp niet ter sprake te hoeven brengen, hebben predikanten er 

vermoedelijk voor gekozen ook Mary’s kuisheid niet aan de orde te stellen. 
Mary’s kuisheid riep onmiddellijk associaties met haar onvruchtbaarheid op. 
Omdat onvruchtbaarheid in de vroegmoderne tijd als een ramp gezien werd, 

zeker voor dynastieën, is het begrijpelijk dat lijkredenaren aan beide 
onderwerpen weinig woorden wijden.  

In lijkpreken over Duitse vorstinnen is het thema vruchtbaarheid 

prominent aanwezig. Vrouwen worden geprezen wanneer zij erin geslaagd 
waren de dynastie voort te zetten. Onvruchtbaarheid werd meestal verzwegen 
of de betreffende vorstin verweten.673 De schande van onvruchtbaarheid was 

ook Mary niet bespaard gebleven. Meestal kregen vrouwen de schuld van een 
kinderloos huwelijk. De belangrijkste taak van vrouwen van rang en stand 

was het continueren van de dynastie door gezonde zonen ter wereld te 
brengen.674 Wanneer vrouwen onvruchtbaar bleken te zijn, betekende dit 
soms het einde van de dynastie, zoals in 1702 geschiedde, toen het geslacht 

Oranje-Nassau met de dood van Willem III uitstierf en de Friese Nassaus tot 
zijn erfgenamen werden aangewezen. Mary had de mannelijke erfopvolging 
niet weten te garanderen en daarom zijn het aantal predikanten dat melding 

van haar onvruchtbaarheid maakt op de vingers van een hand te tellen. 
Hollebeek is een van hen. Hij schrijft dat ‘dese Maria noyt Moeder is geweest’. 
Het is weliswaar een ‘heuglijke saek’, vervolgt hij, ‘wanneer sonen der jeugd 

voortkomen uyt de lendenen der Koningen’. Maar helaas ging Mary’s 
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‘hoogheyd van staet’ en ‘schoonheyd van gelaet’ gepaard met ‘met 
onvrugtbaarheyd des lighaems’.675 De Engelse koningin was als de vrouw van 
koning David, Michal, die ‘geen Kindt en hadde tot op den dach haers doodts’, 

aldus ook Artopé.676 
 

Een milde moeder 

Het moederschap was in de vroegmoderne tijd een belangrijke bron van 
autoriteit en macht voor koninginnen. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe 

Van Balen in zijn lijkpreek Amalia van Solms een ‘Groote Moeder’ noemt ‘over 
wien ’t Land te regt treurt’. Amalia werd gerepresenteerd als een moeder die 
niet alleen goed voor haar eigen kinderen zorgde, maar ook voor haar 

onderdanen.677 Katherine Crawford heeft laten zien hoe Catharina de’ Medici 
(1519-1589) als regentes de rollen van goede moeder en goede weduwe – die 
zowel trouw was aan haar kinderen als aan haar overleden echtgenoot – 

inzette om haar autoriteit en macht te vergroten. Omdat de ‘performance’ van 
deze rollen maatschappelijk geaccepteerd was, kon zij een rol voor zichzelf 
claimen die voor vrouwen in vroegmodern Frankrijk niet geaccepteerd was, 

namelijk een leidende politieke functie. Zij instrumentaliseerde vrouwelijk 
gedrag om politieke mogelijkheden voor zichzelf te creëren. Zo 
rechtvaardigde Catharina haar politieke invloed door te wijzen op de plichten 

die zij had als moeder. Het ‘abnormale’ gedrag – vrouwelijke 
machtsuitoefening – werd gelegitimeerd met een beroep op ‘normaal’ gedrag 
– moederlijke zorg. De performances van deze twee rollen, de één vrouwelijk 

en de ander mannelijk, door verscheidene regentessen in het zestiende- en 
zeventiende-eeuwse Frankrijk noemt Crawford ‘perilous’ omdat het soms 

moeilijk was een maatschappelijk geaccepteerde balans tussen de twee te 
vinden.678  

Hoewel Mary geen kinderen ter wereld bracht, zien predikanten in 

haar toch een moeder. Aan dit moederschap wordt door predikanten veel 
waarde gehecht en het vormt dan ook een belangrijke rechtvaardiging van 
haar regering. Mary’s moederschap zoals men die in lijkpreken aantreft, kan 

op drie niveau’s worden onderverdeeld. Allereerst wordt zij als een moeder 
van de protestantse kerk geportretteerd. Zij bracht geen natuurlijke kinderen, 
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maar wel geestelijke kinderen voort.679 Daarnaast wordt zij een moeder van 
wezen en weduwen gezien. Dit moederschap wordt vaak in verband gebracht 
met de leniging van de noden van hulpbehoevenden. Tot slot wordt zij gezien 

als een moeder van haar volk. Dit laatste type moederschap treft men in 
preken het minste aan. Meestal wordt dit ‘politieke moederschap’ gekoppeld 

aan de richteres Debora, die in het bijbelboek Richteren de legeroverste Barak 
aanspoort op te trekken tegen de koning Jabin. Zij wordt bezongen als de 
redder van het land en als ‘eene moeder in Israël’ (Richt. 5:7). De kanttekening 

bij de Statenvertaling van 1637 meldt bij dit vers dat Debora ‘als eene 
Richtersche, de elende der onderdanen met moederlick medelijden ter herten 
genomen ende afgewent’ heeft. In politieke zin wordt Mary dus soms met 

Debora vergeleken. Surendonck bijvoorbeeld noemt de Engelse koningin ‘een 
dappere Debora/ een Moeder in Israël’.680 De With schrijft over Mary dat zij 
‘de herten der inwoonderen onses vaderlandts soo ingenomen had, als een 

andere Debora en moeder in Israël.’681  
In de meeste gevallen echter wordt Debora en de uitdrukking ‘moeder 

in Israël’ gebruikt om Mary’s zorg en aandacht voor de kerk aan te geven. Van 

Hermkhuysen bijvoorbeeld noemt Mary een ‘Beschermster des geloovs: Eene 
moeder die door haar voorbeeld so veel kinderen teelde’.682 Nahuys schrijft 
over haar dat zij ‘als een moeder in het Israël van onse Kerck geweest is’683 en 

volgens D’Outrein was zij ‘een Debora, een Moeder in het Protestantsche 
Israel’.684 Zo ook Lakeman, die stelt dat Mary ‘de Synagoge van Gods Kerke, als 
een Debora en Moeder in Israel wel gebout en in vele gelegentheden heeft 

voorgestaan.’685 Het type moederschap dat ook zeer frequent in preken 
voorkomt heeft te maken met Mary’s hulp aan weduwen en wezen. Zij was 

een ‘Koninglijke moeder der weduwen en weesen: en een toevlucht der 
vluchtelingen’, schrijft Spitsius.686 ‘De weesen was sij een milde moeder, de 
weduwen een troost, de verdrukten een beschermster, de verdrevene een 

wijk en toevlucht de arme een rijke besorgster van spijse en kleeding’, aldus 
Witsius.687 Velen zijn ‘door haar mildadige moeder-hant … onderhouden 
geworden’, verzekert Colerus. Daarom moeten de arme weduwen en wezen de 
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overleden Mary beklagen, omdat deze moeder hen ‘soo rijkelijk gevoet ende 
gespijst heeft’.688 

De middeleeuwer, aldus Caroline Walker Bynum, associeerde het 

vrouwelijke lichaam met voedsel. Vrouwen waren voedsters en in het 
dagelijks leven verantwoordelijk voor het bereiden van eten. Vrouwen zelf 

werden gezien als voedsel, vanwege de moedermelk die zij gaven. De 
voedende moeder speelde ook een belangrijke rol als metafoor. Zo werd de 
allegorische figuur charitas vaak als een voedende moeder afgebeeld net als 

de figuur ecclesia, die de gelovigen voedde.689 Deze elementen, vrouwen als 
voedsel en de figuren charitas en ecclesia als voedende moeders, komen ook in 
de preken waarin Mary Stuart wordt gerepresenteerd voor. Over Mary’s 

religieuze opvoeding schrijft Hollebeek bijvoorbeeld dat zij van ‘kinds-beenen 
af is gesoogd uyt de borsten der verstroostingen, opwasschende by die 
redelijke en onvervalschte melk, in de leeringen, en vermaningen des 

Heeren’.690 Dergelijke metaforen waarin het vrouwelijke lichaam een 
prominente rol spelen, komt men in preken over Willem III niet tegen. 
Hooguit wordt de Nederlandse stadhouder voedsterheer der kerk genoemd, 

naar Jesaja 49:23. Daar staat dat koningen voedsterheren en vorstinnen 
zoogvrouwen zullen zijn. Maar waar bij Willem deze metafoor geen directe 
betrekking heeft op het lichaam of op voeding, is dat bij Mary wel het geval. Zo 

noemt Beukelaar de overleden koningin ‘Nederlands soogvrouw’ en een ‘ware 
soogvrouw der kerke’. Haar dood wordt daarom ook volgens de predikant 
door ‘de kerk in alle landen’ beweend omdat ‘de borsten der voester en 

soogvrouw nu voor haar sijn opgedroogt’.691  
Zonder dat er sprake was van een fysiek moederschap, bracht Mary 

kinderen voort die van haar borsten konden drinken. De metafoor van een 
voedende moeder werd vaak gebruikt in verband met vrouwelijke religieuzen 
en mystici die hun volgelingen voedden met melk uit hun borsten zonder dat 

zij zelf natuurlijke kinderen voort hadden gebracht. Ook werd in de 
Middeleeuwen de maagd Maria vaak afgebeeld als een voedende moeder, die 
de gelovigen met haar moedermelk voedt.692 Op dezelfde manier wordt de 

overleden Engelse koningin door predikanten een zoogvrouw en voedster van 
de kerk genoemd. Zij was een ‘trouwe Voetster en dierbare Sooghvrouwe’ van 
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de ‘gantsche Christenheyt’.693 Le Roy ziet Mary niet alleen als een voedster van 
de kerk, maar ook van haar volk. Zij was, schrijft de predikant, ‘een regte 
voedster … van een weer-loose kerk, bestreden Rijk, verdrukte staat, en 

ellendig Volk’, voor wie zij ‘de suyverste liefde, de grootste sorg, en ’t meeste 
welgevallen [had], gelijk een Voedster voor/ tot/ en in haar teedere 

Suygeling.’694 Anderen brengen de voedselmetafoor in verband met Mary’s 
naastenliefde. Van Hermkhuysen schrijft dat zij ‘eene soog-vrouw’ was die 
‘haar suigelingen so vriendelijk koesterde: eene Dorcas die haar behoeftigde 

so mildadig voede’.695 Colerus noemt de Engelse koningin een ‘getrouwe 
Voedster en liefelijke Zoogvrouwe van het geestelijke Sion; die door de 
Borsten van haar Liefde en Goetdadigheyt/ de Weeskinderen van Jacob dat is/ 

de arme en nootlijdende/ de verjaagde en vervolgde/ soo rijkelijk en mildadig 
plagt te voeden en te onderhouden.’696 
 

Naastenliefde 

Mary wordt door predikanten neergezet als een milddadige voedster, die de 
kerk ondersteunde en de armen verzorgde. De rol van weldoener was voor 

vrouwen in de vroegmoderne tijd maatschappelijk geaccepteerd.697 Niet 
alleen werd naastenliefde vaak als een vrouwelijke deugd gezien, met name in 
de vorm van het uitdelen van voedsel, ook werden vele charitatieve 

instellingen in de Republiek (mede) door vrouwen bestuurd. Het beoefenen 
van charitas was voor vrouwen een van de manieren om publiek actief te zijn. 
Zo konden regentessen, meestal vrouwen gerekruteerd uit de lokale elite, 

bestuursfuncties bekleden in instellingen van sociale zorg: weeshuizen, 
armenhuizen, tuchthuizen, diaconiehuizen. Zij lieten zich graag portretteren 

als belangrijke weldoeners en ontleenden prestige aan hun liefdadigheid.698 In 
de gereformeerde kerk konden vrouwen aanvankelijk zelfs het ambt van 
diacones uitoefenen. Deze diaconessen waren belast met het uitdelen van 

voedsel en het geven van adviezen aan de diakenen.699 
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Omdat naastenliefde maatschappelijk geaccepteerd was en zij 
vrouwen van hogere komaf prestige verleende, is het niet verwonderlijk dat in 
representaties van de Engelse koningin de hulp die zij verleende aan haar 

behoeftige medemens breed wordt uitgemeten. ‘Seeker’, schrijft Le Roy, ‘soo 
se ergens in overvloedig was/ ’t was hier in. Als een mildadige beraatslaagde 

sy milddadigheden, en stond op mildadigheden’. Zij schiep er vreugde in de 
‘ellendigen te helpen/ en die verquikkinge te verschaffen’. ‘Wandelt ons 
Holland eens door’, vervolgt hij ‘en ziet eens/ hoe veel bedrukte 

Huysgesinnen, en Persoonen, sullen sig daar niet opdoen/ daar van 
sprekende’. Volgens de predikant heeft ze wel meer ‘als een tonne Gouds aan 
de behoeftige, insonderheid in Holland … laaten uitdeilen’.700 ‘Waar sijn de 

hongerige/ diese niet gespijst heeft? Waar zijn de dorste/ diese niet te 
drinken heeft gegeven? Waar zijn de Naakte/ diese niet gedekt heeft?’, vraagt 
Surendonck zich af verwijzend naar Mattheüs 25:35-36.701 De predikant 

Nahuys weet te vertellen dat Mary op ‘gesette tijden des Jaers’ een ‘goede 
Somme aen de Armen in Holland overmaekte, waer van den Haegh geen kleyn 
gevoelen had’.702 Mary wordt  door predikanten een goedertieren, weldadige 

en milddadige vorstin genoemd. Artopé roemt haar ‘Goedertierenheit 
mildadigheit en Liefde, neffens all’er onderdanen, bisonderlick d’elendige, 
behoeftige, en om der Gerichtigheit wille vervolgde’.703 ‘Al die 

goedertierentheyd, al die weldadigheyd, al die bevalligheyd, al die 
aanminnelijkheyd’, roept Eversdyk uit wanneer hij aan Mary’s deugden 
denkt.704 

Vanwege haar vrijgevigheid wordt de Engelse koningin vergeleken 
met de Romeinse keizer Titus (30-81), die volgens predikanten van de 

geschiedschrijver Suetonius (69/70-140) de eretitel amor et deliciae generis 

humani had gekregen. ‘Suetonius’, aldus ondermeer Spitsius, ‘verhaalt van 
Keyser Vespasiano, dat hy om sijn lieftaligheid van het Volk genoemt wierde 

diliciae hominum de lust en vermaak der menschen’. Als er iemand ‘in onse 
eeuwen … desen Eer-naam verdient’ heeft, vervolgt hij, ‘soo is ’t geweest 
Maria Stuart, Koningin onsterffelijker Geheugenis’.705 ‘De dag in welke Sy 

niemand goedheyd of gunste bewees’, zo schrijft ook Trigland, ‘agteze, niet 

                                                                                                                                                            
Marjet Derks en Marit Monteiro ed., Vrome vrouwen. Betekenissen van geloof voor 
vrouwen in de geschiedenis (Hilversum 1996) 67-86. 
700 Le Roy, De god-vruchtige Debora’s dood, 34. 
701 Surendonck, Rouw- en treurtooneel, 22. 
702 Nahuys, D'algemeene heerschappy des doods, 34. 
703 Artopé, De koninklike waerdicheit, 20. 
704 Wilhelmus Eversdyk, Weeklachte der heyligen, over psalm XII:2. Opgestelt by 
gelegentheyt, van het droevigh, en ontĳdigh afsterven, der [...] princesse Maria Stuart 
(Rotterdam 1695) 16.  
705 Spitsius, Zions- treurgalm, 18-19. 



 
170 
 

minder als T. Vespasianus Verlooren.’706 Daarnaast wordt Mary veelvuldig met 
de bijbelse figuur Dorkas vergeleken – ook vaak aangeduid met haar Aramese 
naam Tabitha – die in het bijbelboek Handelingen voorkomt. Van deze Dorkas 

wordt verhaald dat zij ‘vol van goede wercken, ende aelmoessen’ was (Hand. 
9:36). Zij maakte mantels om uit te delen aan de hulpbehoevenden. Daarom 

ook wordt Mary ‘een tweede Dorkas in het kleeden van soo veel arme en 
gebreckelijcke Menschen’ genoemd.707 De overleden koningin was ‘als een 
Tabitha, Godt dienende met veel goede werken’708 en ‘een Dorcas vol van 

goede werken en aelmoessen’.709 Die goede werken hadden betrekking op 
nooddruftige Nederlanders en Engelsen, maar ook op de gevluchte hugenoten, 
die overigens ook in preken over Willem III worden genoemd als ontvangers 

van hulp. Eversdijk schrijft bijvoorbeeld over Mary’s ‘weldadigheyd, liefde 
ontrent de behoeftige’. ‘Het gelt gegeven tot vermaak/ leydese aan tot nut van 
den Armen ende verdrukten. Dat weet Engeland niet weynig: Holland 

insgelijks/ en wel bysondre ’s Gravenhage: dat weten ook een meeningte van 
Franse Vlugtelingen’, aldus de predikant.710 Beukelaar stelt dat Mary ‘een 
reght Koninlijke Dorcas’ was, ‘onvermoeit in ’t versorgen van wesen en 

weduwen, gevluchte en verdreven ballingen om Christi, en sijns Euangeliums 
wille’.711 Ook De Moor schrijft over haar ‘noyt gepresene mildadigheyd aen 
armen’ die zij vooral betoond had aan degenen ‘die ter liefde van de waerheyd 

haere tydelijcke besittingen hadden verlaten’.712 ‘Jesus schapen, die men so 
verwoed in Vrankrijk ter slagtbank riep’ vonden ‘een veylige toevlugt in hare 
armen en verquikkingen in haren schoot’, schrijft Steenwinkel.713 

 
Een vrome vrouw 

In veel opzichten wordt Mary Stuart dus gerepresenteerd als het summum 
van vrouwelijkheid. Zij is niet alleen mooi maar ook vriendelijk en vrijgevig en 
bezit de kwaliteiten en beoefent de deugden die voor vroegmoderne vrouwen 

gepast werden geacht. Mary is in haar gedrag een voorbeeld voor alle anderen 
vrouwen. Zij is de ‘Pronkpaarel, van haar doorlugtigste geslagt’714 en de ‘glory 
van haar sexe’.715 Zij is de ‘Eere van alle de Nederlantsche Vrouwen; onder 
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welke sij uitblonk gelijk de mane onder de mindere sterren’.716 Uit Engelse en 
Duitse lijkpreken die gehouden zijn naar aanleiding van het overlijden van 
vrouwen valt het volgende ideaalbeeld te destilleren. Deze vrouwen worden 

voornamelijk gezien als vroom. Zij hebben een rotsvast geloof, ook als zij oog 
in oog staan met de dood, lezen vaak uit de bijbel en soms nemen zij ook 

devotionele boekjes ter hand. Zij zijn trouwe kerkgangers, mediteren, bidden 
en hebben met anderen gesprekken over het geloof. Verder wordt vaak hun 
nederigheid, onderdanigheid en hun zwijgzaamheid geprezen. Deze 

voorbeeldige vrouwen zijn niet zelden voorbeeldige moeders die hun 
kinderen goed opvoeden en godsdienstonderwijs geven en voorbeeldige 
echtgenotes, die hun mannen onderdanig zijn. Daarnaast hebben zij ook oog 

voor de naaste, zijn gesteld op netheid en orde en voorts leven ze sober.717 
Hoewel een deugd als vroomheid soms wordt gezien als een 

onderschikking aan het kerkelijke, patriarchale gezag, gaf vroomheid 

vroegmoderne vrouwen ook de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen, zichzelf 
uit te drukken en status te verkrijgen in een wereld gedomineerd door 
mannen. Vroomheid was een bron van gezag voor vrouwen en een manier om 

hun ‘agency’ en macht te vergroten.718 Vrome vrouwen werden gerespecteerd; 
er werd naar hen geluisterd en opgekeken, ook door mannen.719 Iemand als 
Antoinette Bourignon (1616-1680), een Vlaamse mystica die ondermeer in de 

Republiek actief was, kon met een beroep op haar buitengewone spiritualiteit 
geestelijk leiderschap vervullen buiten de georganiseerde structuren van 
kerken, waar vrouwelijk leiderschap niet mogelijk was.720 Daarnaast konden 
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vrouwen zich aansluiten bij een kerk en op die manier hun sociaal kapitaal 
vergroten. Georganiseerde religie vergrootte immers de sociabiliteit van 
vrouwen. Voorts was de controle die kerken uitoefenden op leer en leven van 

hun lidmaten een bewijs dat zij een christelijk leven wensten te leiden en zich 
wilden voegen naar de morele richtlijnen van de kerk. Dit had positieve 

effecten op hun goede naam en eerbaarheid.721 Ook konden vrome vrouwen, 
vaak adellijke dames, optreden als begunstigers van religieuze instellingen en 
doeleinden om daarmee hun prestige en gezag te vergroten en macht uit te 

oefenen.722 
 Volgens Claydon werd de vroomheid van Mary ingezet in de 
propagandacampagne van Willem III om het Engelse volk te overtuigen dat 

het nieuwe regime een godvruchtig regime was. Het belangrijkste medium dat 
werd gebruikt om deze boodschap te verkondigen was de hofpreek (court 

sermon).723 Dat waren preken die door het hof aangestelde predikers werden 

gehouden, vaak in aanwezigheid van de prins of prinses, en in de regel 
uitgegeven voor een breder publiek op hun verzoek. Deze hofpreken 
benadrukten Mary’s vroomheid en gaven de lezer te kennen dat de koningin 

een goed gereguleerd en christelijk hof hield. Deze retoriek van courtly 

reformation vormde volgens Claydon de hoeksteen van Willems propaganda 
en de representatie van Mary’s vroomheid speelde daarin een belangrijke rol. 

Ook na haar dood verschenen er in Engeland vele lijkpreken waarin de 
overleden koningin wordt gerepresenteerd als een vrome en deugdzame 
vorstin.724 De representatie van Mary’s vroomheid in Nederlandse preken had 

ook deels tot doel de revolutie van 1688-89 te legitimeren. Zij wordt afgebeeld 
als een voedstervrouw van de kerk die het hervormde christendom een warm 

hart toedroeg en bijstond waar zij kon. Daarnaast wordt zij als een 
voorbeeldige vrouw afgebeeld, die vroom was en haar devotionele plichten 
niet verzaakte. Aan haar vroomheid wordt door predikanten veel aandacht 

gegeven, ook aan haar private devoties. Voor deze tekenen van een innig 
geloof hebben predikanten grote bewondering en tonen zij veel respect. Al 
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vroeg gaf de overleden koningin blijk van een gelovig gemoed, aldus haar 
lijkredenaren. En dat terwijl ze in een katholiek hof opgegroeid was – van haar 
vader was sinds 1673 bekend dat hij zich tot het katholicisme had bekeerd.725 

Predikanten vinden dit bewonderenswaardig. ‘Getrouw wasse aan God en sijn 
waarheyd’, aldus Eversdyk, ‘schoonse van jong aan is opgevoedt in een Hof 

zwemmende in wellusten’.726 Maar de ‘Paapse afgodendienst doordringende 
in het hof van haaren Vader, die sig selfs als een slaaf aan de Jesuieten overgaf, 
was haar altijt tot een schrik’, schrijft De With. Een ieder ‘die haar beschouwde 

sag met verwondering haar sedigen wandel, Godsdienstig gedrag en 
lieftalligen inborst’.727 Ofschoon zij in een hof opgevoed was, aldus van 
Hermkhuysen, waar ‘het bygeloov maar al te hoog op den throon geplaatst 

wierd’, hield zij vast ‘aan het allerheiligste geloove’.728 
 Karel II nam de opvoeding van de dochters van Jacobus II ter hand om 
er zorg voor te dragen dat zij in het protestantse geloof zouden worden 

grootgebracht. Voor Mary’s godsdienstonderwijs was Henry Compton, de 
bisschop van Londen, verantwoordelijk. Bij hem deed de prinses haar eerste 
communie en ook hij was het die in 1677 Willem en Mary in de echt verbond 

en hen in 1689 kroonde. Hij zorgde ervoor dat Mary gevrijwaard bleef van het 
rooms-katholicisme van haar vader en dat zij grondig werd geïnstrueerd in de 
leer van de Anglicaanse kerk. Deze kerk bleef zij haar leven lang trouw, 

ondanks de pogingen van haar vader om haar te bekeren. Toen Jacobus in het 
jaar 1687 de moeite nam om Mary voor het rooms-katholicisme te winnen, 
meldde zij dit onmiddellijk aan Compton en ook aan de aartsbisschop van 

Canterbury.729 Deze Compton was een voorvechter van de gereformeerde 
stroming binnen de Engelse kerk. Hij zag presbyterianen als bondgenoten in 

plaats van vijanden en was hij voorstander van tolerantie.730 Ook Mary toonde 
in haar leven sympathie voor presbyterianen. Of dat te danken was aan haar 
leermeester Compton of aan haar huwelijk met de calvinist Willem III is 

moeilijk te zeggen. In elk geval bezocht zij in Nederland vaak de Engelse kerk 
te Den Haag, die zij ook financieel steunde. In die tijd voer deze kerk een meer 
presbyteriaanse dan Anglicaanse koers. Dat was overigens zeer tegen de zin 

van haar hofpredikers, steevast trouwe aanhangers van de Church of England, 
die de Engelse kerk in Den Haag te presbyteriaans vonden.731 Op verzoek van 
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een van haar hofpredikers liet Mary dan ook een kapel bouwen in Huis ten 
Bosch, zodat zij diensten volgens de Anglicaanse rite kon bijwonen. Hoewel 
Willem verder geen aanstoot nam aan Mary’s lidmaatschap van de Church of 

England irriteerde hij zich wel aan de liturgische inrichting van de 
nieuwgebouwde kapel. Deze had een verhoogd altaar, geheel volgens de 

liturgische voorschriften die in de jaren zestig van de zeventiende eeuw na de 
Restauratie in Engeland aan invloed wonnen.732 

In theologisch opzicht verschilde de Anglicaanse kerk eind zestiende, 

begin zeventiende eeuw weinig van de brede gereformeerde traditie zoals die 
op het Europese vasteland te vinden was. ‘At that date’, aldus Nicholas Tyacke, 
‘conformists and nonconformists, episcopalians and presbyterians all had in 

common Calvinist predestinarian ideas.’733 Dat neemt niet weg dat theologen 
in het begin van de zeventiende eeuw discussies voerden over de 
bisschoppelijke hiërarchie, de riten en de liturgie van de Church of England.734 

Deze discussies werden ongemeen fel na het aantreden van William Laud  
(1573-1645) als aartsbisschop van Canterbury in 1633, die gesteund werd 
door de koning, Karel I. Lauds arminiaanse opvattingen gingen gepaard met 

liturgische vernieuwingen die dichter bij de rooms-katholieke liturgie 
aansloten dan velen in de Church of England voor lief wilden nemen. Zo 
schreef hij voor dat avondmaalstafels moesten worden vervangen door 

altaren, die in de lengteas van de kerk gericht naar het oosten dienden te 
worden geplaatst. Onder zijn leiding werden kerken rijker gedecoreerd, want 
naar het voorbeeld van Salomo’s tempel moesten gelovigen God aanbidden ‘in 

the beauty of holiness’ (Ps. 96:9), aldus Laud.735 Het opkomende arminianisme 
en het ‘ceremoniële Laudianisme’ leidde tot verhitte debatten in Engeland en 

was volgens sommige historici een belangrijke oorzaak van het uitbreken van 

                                                                                                                                                            
modern Protestantism and the protestant Enlightenment (Leiden enz. 1999) 174; 
Rosemary van Wengen-Shute, ‘The English church in The Hague during William and 
Mary’s time’ in: Paul Hoftijzer en C.L. Barfoot ed., Fabrics and fabrications. The myth 
and making of William and Mary (Amsterdam 1990) 41-58; Geoffry F. Nuttall, ‘English 
dissenters in the Netherlands 1640-1689’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 59 
(1978-79) 37-54. 
732 Van Wengen-Shute, ‘The English church’, 53; Kenneth Fincham, “‘According to 
ancient custom”. The returns of altars in the restauration Church of England’, 
Transactions of the Royal Historical Society 13 (2003) 29-54. Zie ook: Kenneth Fincham 
en Nicholas Tyacke, Altars restored. The changing face of English religious worship, 
1547-c.1700 (Oxford enz. 2007). 
733 Nicholas Tyacke, Aspects of English Protestantism c.1530-1700 (Manchester en New 
York 2001) 133. 
734 Charles W.A. Prior, Defining the Jacobean Church. The politics of religious 
controversy, 1603-1625 (Cambridge enz. 2005). 
735 Graham Parry, Glory, laud and honor. The arts of the Anglican counter-reformation 
(Woodbridge 2006) 6vv.; Nigel Yates, Liturgical space. Christian worship and church 
building in Europe 1500-2000 (Aldershot 2008) 74-75; Fincham en Tyacke, Altars 
restored, passim. 



 
175 

 

de Engelse burgeroorlog (1642-1651), die leidde tot de onthoofding van Karel 
I in 1649.736 Ook Laud werd na een aantal jaren gevangenschap in 1645 door 
het parlement ter dood veroordeeld en onthoofd. Niet alleen aan zijn leven 

maar ook aan Lauds liturgische hervormingen werd onder het bewind van de 
puriteinen een einde gemaakt. Altaars werden van hun voetstuk gehaald, 

avondmaalstafels werden weer in gebruik genomen, kerken werden 
uitgekleed en het gebruik van het orgel in de eredienst verboden.737 

De herstelling van de monarchie in 1660 betekende uiteindelijk een 

triomf voor het Laudianisme. De Act of Uniformity (1662), die de hoeksteen 
van het Anglicanisme zou worden, leidde tot een exodus van ongeveer 2000 
geestelijken die het niet eens konden worden met onder andere de bepaling 

dat voortaan alleen het Book of Common Prayer gebruikt mocht worden 
tijdens diensten. Puriteinen waren nooit warme voorstander geweest van het 
Book of Prayer vanwege de rooms-katholieke elementen die het zou bevatten. 

Zo schreef het de gelovige voor om tijdens de ontvangst van de communie te 
knielen, net als in de katholieke eredienst.738 Niettemin bleven vele 
geestelijken die de gereformeerde traditie waren toegedaan in de Church of 

England. Volgens Stephen Hampton was een groot deel van deze ‘reformed 
Anglicans’ zelfs fervente voorstander van de neo-Laudiaanse liturgische 
agenda die in de jaren zestig werd doorgevoerd. Ook hadden zij geen 

problemen met de bisschoppelijke hiërarchie. Ondanks de triomf van het 
arminianisme in de Church of England bleven deze gereformeerd 
georiënteerde geestelijken een krachtige groep in de Engelse kerk, die de 

arminiaanse theologie met woord en daad probeerde te bestrijden.739  
In de Church of England van na de Restauratie was Mary 

grootgebracht. Deze kerk verschilde in theologisch en liturgisch opzicht 
aanzienlijk van de gereformeerde kerk in de Republiek, met haar sobere 
gereformeerde liturgie, presbyteriaanssynodale kerkstructuur en doctrinaire 

eenheid op basis van de drie gereformeerde belijdenisgeschriften.740 Hoewel 
Mary dus lid was van een kerk waarvan vele Engelse gereformeerden zich 
hadden afgescheiden, spreken predikanten toch lovende woorden over het 

godsdienstonderwijs dat Mary in haar jeugd genoten heeft. ‘Noch jong sijnde’, 
aldus De Moor, is de prinses ‘in de eerste beginselen der waerheyd’ 
onderwezen. Zij heeft geleerd ‘de H: Schriften te verstaen, die ons konnen wijs 
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maecken tot saligheyd’.741 Ook Trigland schrijft dat Mary een goede opvoeding 
heeft gekregen. Zij was onderwezen in ‘de gezuyverde Leere der waarheyd’.742 
Volgens Le Roy was Mary in ‘haar jonge Jaaren door het neerstig onderwijs 

van een der Engelsche Bisschoppen’, geïnstrueerd in de ‘grond-stukken der 
waare Christelijke Religie’.743 Nergens wordt er door predikanten aan 

getwijfeld dat het protestantisme waarin Mary is opgevoed recht in de leer is. 
‘Door het heylig doopsel’, zo drukt Steenwinkel het gevoelen van vele 
predikanten uit, werd zij ‘ten hervormde Kerke in gelijft’.744  

Volgens haar Nederlandse lijkredenaren koesterde Mary gedurende 
haar hele leven de ‘ware christelijke religie’. ‘Volgt haar Godsdienstigheyt na/ 
haar liefde tot de Waarheyt/ en haar Godvruchtigheyt’, roept Eversdyk zijn 

lezers op.745 Die godsdienstigheid kende een publieke en een private kant. 
Beukelaar schrijft bijvoorbeeld dat Mary genoegen schepte ‘in de betragting 
van den openbaren en waarneminge van den innerlijken Godsdienst’.746 Onder 

die ‘innerlijke godsdienst’ scharen predikanten bijvoorbeeld bidden, het lezen 
uit de bijbel of vrome lectuur en het spreken met predikanten over 
godsdienstige aangelegenheden. Zij was een vrome vrouw die haar religieuze 

plichten nauwgezet waarnam. Haar ‘godtvruchtige oefeningen’, schrijft 
Vollenhove bijvoorbeeld, nam zij ‘vlytig waar’. Vollenhove beschrijft een 
aantal devotionele technieken die Mary beheerste. Zo verkeerde zij met God 

‘aandachtig en gemeenzaam in een eenzaam vertrek’ om op die manier 
‘verstant en bystant/ tot bestier van een groot volk, by de hoogste Majesteit 
ootmoedig te verzoeken’. Daarnaast las zij ‘hele hooftstukken van den Bybel’ 

om die ‘door lezens en herlezens van buiten te weten’. ‘Geen avont’, aldus de 
Haagse predikant, ‘viel licht te spade tot lezen of horen lezen van Godts 

woort.’747 Ook Surendonck schrijft over Mary’s ‘Godsdienstich herte’. Zij kende 
een ‘diepe eerbiedicheyt voor de Goddelijcke Majest.’, aldus de predikant. Zij 
las graag uit ‘Godts H. Woord/ of eenig ander stichtelijck boeck’ en maakte tijd 

vrij om tot ‘Godt te bidden/ ’t welcke hare dagelyxe oeffeningen waren’.748 
 De publieke kant van Mary’s godsdienstigheid bestaat uit kerkgang, 
het bijwonen van publieke bededagen en het gebruik van het heilig 

Avondmaal. De openbare bededagen die werden uitgeschreven door de 
overheid om voor Willems overtocht naar Engeland in 1688 te bidden, 
bezocht Mary getrouw, aldus Lakeman. ‘Wat maakte dese Princesse’, schrijft 
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de predikant, ‘niet een werk van de publijke gebeden, gelijk altoos, soo ter tijd 
als haar Gemaal na Engeland overstak, wanneer vond men haare plaatse ledig 
in Gods Bedehuys!’749 De ‘bededagen, en de publijke Bedestonden’, zo schrijft 

ook Eversdyk, werden sinds Mary in Den Haag resideerde ‘strikter’ gevierd 
omdat ‘haar exempel in dese andere tot een opwekkend voorbeeld was’. 

Daarnaast werd de zondagsrust door Mary ‘naukeurig waargenomen’. 
‘[D]riemaal lietse haar gemeenelijk op dien dach in de vergadering der heylige 
vinden’.750 Over Mary’s kerkgang geven predikanten hoog op. Terwijl anderen 

‘komen in de Kerk als tot een Schouwburg, naderde sy als in een huis des 
gebeds’, schrijft  Schutter. Een ieder ‘weet hoe naarstig sy was in het gehoor 
van Gods woord’.751 Zij verscheen in de kerk ‘als in het Paleys des grooten 

Hemel-Konings’ waar zij plaatsnam met een ‘diepe Stil-swijgentheyd en 
ongemeene Devotie, op haar hert een indruk hebbende van des Heeren 
Majestieuse Tegenwoordigheyd aan die plaatse’, aldus Le Roy.752 

 Uit niets blijkt dat door de gereformeerde predikanten op Mary’s 
vroomheid of kerkgang wordt neergekeken. Nu had gereformeerde 
vroomheid altijd al een ‘oecumenische’ en internationale trek. Het 

gereformeerde piëtisme bijvoorbeeld vertoont grote overeenkomsten met de 
voorreformatorische vroomheid. Zo lijkt de strikte dagindeling van 
individuele gelovigen en gereformeerde gezinnen door monastieke vroomheid 

te zijn beïnvloed. En Voetius liet zich positief uit over Thomas à Kempis 
(1379/80-1471), wiens Imitatio Christi hij waardeerde.753 Maar feit blijft wel 
dat gereformeerden in de Republiek – met name van piëtistische snit – 

voornamelijk geïnteresseerd waren in Engelse puriteinse geschriften, terwijl 
andersom geestelijken van de Engelse kerk zich lieten beïnvloeden door 

theologische werken van Nederlandse remonstranten.754 De Nederlandse 
remonstranten hadden op hun beurt veel respect voor de geestelijken van de 
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Church of England. Zo droeg de remonstrantse theoloog Phillipp van 
Limborch (1633-1712) het tweede deel van Episcpius’ Opera omnia op aan de 
voltallige geestelijkheid van deze kerk.755 Hoewel beide protestants, was er 

een duidelijk verschil tussen de Engelse kerk en de Nederlandse. Hoe dit 
verschil door tijdgenoten werd beoordeeld, is nog maar nauwelijks 

onderzocht. Vele historici gaan er van uit dat het verschil tussen de twee 
protestantse kerken wezenlijk werd geacht. Zo kan Lisa Jardine in haar boek 
Going Dutch. How England plundered Holland’s glory zich niet voorstellen dat 

Willems invasie in 1688 deels religieus gemotiveerd was vanwege de ‘lack of 
doctrinal harmony between Dutch Calvinism and Anglicanism’. Volgens 
Jardine konden de gereformeerden in Nederland niet sympathiseren met de 

Church of England vanwege de dogmatische verschillen.756 Deze conclusie, zo 
zullen we zien, is echter onjuist. 
 Over de contacten en uitwisselingen tussen Nederlandse geestelijken 

van de gereformeerde kerk en geestelijken van de Church of England in het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw is vrij weinig bekend. Veel historici 
gaan ervan uit dat Nederlandse gereformeerden meer sympathie konden 

opbrengen voor de presbyterianen die na de Restauratie buiten de Church of 
England waren beland. De rituelen, bisschoppelijke structuur en de heersende 
arminiaanse theologie van de Church of England zouden een te groot 

struikelblok vormen om deze kerk te kunnen waarderen. Volgens Thomas 
Ken, een van Mary’s hofpredikers te Den Haag, zouden Nederlandse theologen 
de Engelse geestelijken als ‘at least half papists’ zien.757 Dit beeld is echter niet 

in overeenstemming met de uitlatingen van predikanten in hun lijkpreken 
over Mary. Nergens blijkt dat zij moeite hebben met de bisschoppelijke 

structuur, de rituelen of met de ‘lack of doctrinal harmony’ tussen de Engelse 
en de Nederlandse kerk. In preken over Willem III zagen we al dat de Church 
of England ook wordt gezien als onderdeel van de ware kerk en ‘het 

protestantse wezen’. In lijkpreken over Mary Stuart is dat niet anders. Mary 
wordt – naast Willem – gezien als de beschermer en verdediger van de 
Engelse kerk, die door toedoen van Jacobus katholiek dreigde te worden. Zij 

wordt net als haar man een ‘ijverige magtige, en krachtdadige Voorstantser 
van het Protestantsche wesen’758 en een ‘ware beschermster des Geloofs’759 
genoemd. Zij handhaafde ‘de hervormde leere’ en breidde ‘het schone 

Euangelium allerwegen’ uit, schrijft Beukelaar.760 ‘By ons blijft in 
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dankbaarheyd en segeningen, haar onsterffelijke Naam, sonder welke die 
van’t Gereformeerde Christendom misschien was uitgeroeyt’, meent 
Trigland.761 Zij was dan ook ‘de leere van de Gereformeerde Kerk’ toegedaan, 

schrijft Surendonck. Dat bleek wel uit het gegeven dat noch ‘haar Vader/ noch 
sijn Emissarissen’ haar hebben kunnen bekeren tot het katholicisme. Zij 

hebben haar niet ‘kunnen doen wijcken van de liefde/ ende achtinge diese 
hadde voor de ware Christelijke Gereformeerde Religie’, aldus de predikant.762  
 Dat er verschillen bestonden tussen de Engelse staatskerk en de 

publieke kerk van de Republiek was predikanten ongetwijfeld bekend. Het 
gebruik van de concepten ‘protestants’ en ‘gereformeerd’ geeft dat onder 
meer aan.763 Maar zij achtten verschillen tussen deze twee kerken niet 

wezenlijk. Zij voelden zich duidelijk verbonden met de Church of England, die 
zij zagen als de publieke kerk van Engeland en een steunpilaar van het 
hervormde christendom. Zo noemt Trigland – een orthodoxe calvinist – de 

arminiaanse aartsbisschop van Canterbury Thomas Tenison (1635-1715) 
respectvol de ‘alder-eerwaardigsten Vader in God’.764 Ook Lakeman noemt 
aartsbisschop Tenison ‘den regt Eerwaarden Vader in God’.765 Verder geven 

een aantal predikanten expliciet aan dat zij geen fundamentele bezwaren 
hebben tegen de structuur, rituelen en theologie van de Engelse kerk. Zij laten 
zich positief uit over comprehension, de pogingen van de Church of England 

om gematigde presbyterianen weer op te nemen in de schoot van de 
moederkerk. Vanaf 1689 probeerden Willem III en zijn rechterhand Bentinck 
tot een vergelijk te komen tussen beide partijen zodat presbyterianen weer 

tot de Church of England zouden terugkeren.766 Ook Mary was een groot 
voorstander van comprehension. De Engelse koningin vond dat er weinig 

verschillen tussen de presbyterianen en de Church of England bestonden. De 
bisschoppen die Willem en Mary na 1689 aanwezen waren dan ook vrijwel 
zonder uitzondering voorstanders van comprehension en stonden niet 

onwelwillend tegenover dissenters.767 Over comprehension schrijft Nahuys. Hij 
stelt in zijn lijkpreek dat de koningin van harte wenste dat ‘de gescheurde 
Kerck, om min wesentlijke gevoelens der verschillende Godtsgeleerde, en 

eenige uytwendige ceremonie, door den heylsamen Balsem van liefde en 
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vrede geheelt moght werden’.768 Ook Witsius laat zich positief uit over de 
pogingen om presbyterianen weer op te nemen in de Church of England. Hij 
schrijft dat de verschillen in liturgie en theologie geen struikelblok hoeven te 

zijn om weer tot de Anglicaanse kerk terug te keren.769  
Het protestantisme van de Engelse kerk werd door lijkredenaren van 

Mary niet gezien als een verbasterde vorm van christendom, maar als 
onderdeel van de ware kerk. De Engelse koningin was een volwaardig lid van 
deze hervormde kerk, die zij beschermde en ondersteunde als voedstervrouw. 

Zij wordt door predikanten afgebeeld als een vrome vrouw, die het ware 
geloof bleef vasthouden en verdedigen tot aan haar dood. Zij was in de 
woorden van Le Roy iemand die de waarheden van de kerk voorstond, ‘haar 

Geloove beschermde/ haar Leere beleed/ haar Vyanden tegenging/ en haar 
Heiligdommen soo getrouwelijk bewandelde’.770 
 De ‘pan-protestantse gedachte’ vindt men ook terug bij Johannes 

Colerus en Johannes Spitsius, beiden als predikant verbonden aan de 
evangelisch-luthersche gemeente te Den Haag op het moment dat zij hun 
lijkpreek publiceerden.771 Deze twee Lutheranen zijn een opvallende 

verschijning tussen de vele gereformeerde predikanten die hun lijkpreek 
publiceerden. Dat Colerus en Spitsius zich aansloten bij het gereformeerde 
gebruik een lijkpreek over een overleden Oranje te houden is niet 

betekenisloos. Want Mary Stuart vertegenwoordigde door haar huwelijk met 
Willem III de confessionele orde die door de overheden, waaronder de 
stadhouder, in stand werd gehouden. Lutheranen werden, vooral buiten 

Holland, regelmatig geconfronteerd met een gereformeerde kerkenraad en 
een overheid die hen in de publieke uitoefening van hun godsdienst 

tegenwerkten. Jo Spaans beschrijft hoe Friese lutheranen in hun pogingen 
godsdienstvrijheid – de vrijheid om een schuilkerk te bouwen en daar 
diensten te beleggen – te verkrijgen slechts slaagden door de gunst van de 

Friese stadhouder te verwerven. Niet door geleidelijke acceptatie van 
andersdenkenden, aldus Spaans, maar door veel geduld, bekendheid met het 
politieke bedrijf en contacten in hogere kringen wisten zij deze vrijheid in 

1681 te verkrijgen. Godsdienstige tolerantie werd gezien als een politieke 
aangelegenheid; als een gunst die alleen de overheid als patroon kon 
verlenen.772  
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Een dergelijke gunst was de Lutheranen in Den Haag ten deel 
gevallen. ‘Onse Euangelische Kercken in dese Landen/ hebben de vryheyt van 
haren Godsdienst/ naast Godt/ voor ’t meest gedeelte de Princen van Oranjen 

dank te weten’, aldus Colerus. De predikant verhaalt van de Haagse 
lutheranen die in 1620 een schuilkerk voor hun diensten wilden bouwen en 

dat ‘het selve alhier eenige tegenstant vond/ onder pretext dat de Luytersche 
gemeente te arm was om een Kerke te bouwen/ en dat het Arminiaans gelt 
sijn moeste/ en dat vervolgens een Arminiaensche kerke daar uyt worden 

sou’. Daarom werd de hulp van ‘sijn Vorstelijke Doorluchtigheyt Hertogh 
Iohan Ernst van Saxen Weymar’ ingeroepen, die ‘aan sijn Hooggraeffelijke 
Excellentie Graaf Maurits van Nassau, sijn Cousijn/ het contrarie’ aantoonde. 

Vervolgens ‘is door voorspraek van welgemelten Graaf Maurits’, aldus Colerus, 
‘by de Hoog Mogende Heeren Staten te weeg gebragt/ dat ons is toegestaen/ 
de begonnen kerkenbouw te voltrecken.’773 Voor de Haagse lutheranen stond 

het geslacht Oranje-Nassau dus niet alleen symbool voor de verdediging van 
de publieke kerk en de gereformeerde orthodoxie, maar ook voor 
godsdienstige tolerantie, die tot stand was gekomen door bemiddeling van 

Maurits.  
Mary Stuart was volgens de Lutherse predikanten de beschermvrouw 

van de protestantse kerk – die door Spitsius vaak wordt aangeduid met de 

‘Euangelische kerk’ of met de ‘Euangelische hervormde kerk’.774 De twee 
lutheranen hebben er geen moeite mee Mary als een zoogvrouw van de ware 
kerk te zien. Colerus stelt dat zij een ‘een getrouwe Voedster en liefelijke 

Zoogvrouwe van het geestelijke Sion’ was775 en Spitius is van mening dat de 
overleden koningin een ‘voetsteresse der Kerken’ was.776 Hoewel de 

lutheranen wat betreft delen van hun theologie dicht bij de remonstranten 
stonden, voelen Spitsius en Colerus zich verbonden met de gereformeerden in 
de Republiek en de anglicanen in Engeland door hun gemeenschappelijke 

vijand: de rooms-katholieken. Niet de verschillen tussen protestanten worden 
in deze twee preken benadrukt, maar de overeenkomsten zoals 
rechtvaardiging door het geloof alleen en het Woord van God als enige bron 

voor het geloof. Daarom wordt Mary gezien als een heldin van het 
protestantisme. De verdrijving van de katholieke Jacobus uit Engeland wordt 
als een teken van Gods voorzienigheid gezien. ‘Gods wonderbaarlijke handt 

heeft haar gevoert/ en op den Throon in Engelant geset. Gods 
wonderbaarlijke goetheyt heeft haar ten wederzyden tot Voedsterheeren en 
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Zoogvrouwen van zijn Kerke geschonken’, schrijft Colerus.777 Niet alleen 
gereformeerde kerken, maar ‘Alle rechtsinnige Christenen in Engel- Schot- 
Yrland/ Holland en Duitsland’ hebben zich verheugd over de kroning van 

Mary en Willem, aldus Spitsius.778 De rechtzinnige christenen – de 
protestanten – moeten een front vormen tegen de ‘Babilonische Hoere’, 

schrijft Spitsius, die ‘dronken is van het Bloet der Heyligen’.779 Dat de twee 
lutherse predikanten pan-protestants georiënteerd zijn, blijkt ook uit de 
representatie van Mary’s godsdienstigheid. De Engelse koningin ‘beminde het 

Woort des Heeren’, schrijft Colerus en wat betreft ‘den opentlijken Godsdienst 
was se een exempel van aandagt en opmerksaamheyt’.780 Volgens Spitsius 
blonk Mary uit in godvrucht. Men trof haar vaak aan ‘als een geheiligde bloem 

aan de waterbeeken der Goddelijke Leeringe’. Zij wist immers dat de 
gelovigen uiteindelijk van God ‘de goude Kroon der saligheid’ zullen 
ontvangen.781  

Niet alleen gereformeerde predikanten, maar ook deze twee 
lutheranen zien Mary dus als een vrome vrouw en een voorstandster van het 
protestantisme. Zij benadrukken de overeenkomsten tussen de protestantse 

kerken en zijn van mening dat deze kerken zich kunnen vinden in hun 
gemeenschappelijke afkeer van het rooms-katholicisme. 
 

Exempla  

In het gebruik van exempla door predikanten komt hoofdzakelijk één deugd 
naar voren die Mary zou hebben bezeten: vroomheid. Een hele rij vrouwen uit 

de bijbelse en wereldlijke geschiedenis passeert de revue waaronder Hanna, 
Rebecca, Esther, Sara, Mirjam, Helena, Placilla en Blasilla, die vooral om hun 

vroomheid worden geprezen en met de overleden Engelse vorstin worden 
vergeleken. Wanneer we de negen vrouwelijke besten – voorbeeldfiguren die 
in de vroegmoderne tijd vaak werden gebruikt als morele exempla – erbij 

nemen, valt op dat slechts twee vrouwen uit deze reeks met Mary worden 
vergeleken. Deze negen besten bestonden uit de personen Lucretia, Veturia en 
Verginia (klassieke oudheid), Jaël, Esther en Judith (Oude Testament) en de 

heiligen Brigitta van Zweden, Elizabeth van Hongarije en Helena 
(kerkgeschiedenis).782 Alleen Esther en Helena, de moeder van Constantijn de 
Grote, worden gebruikt als exempla voor Mary Stuart. Met name Esther speelt 

in lijkpreken een belangrijke rol. In de bijbel wordt Esther in het gelijknamige 
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bijbelboek opgevoerd als de redder van haar volk. Deze joodse vrouw weet de 
aanslag van Haman – een belangrijke raadsman van de Perzische koning 
Ahasveros (Xerxes I) – op het joodse volk in ballingschap op het laatste 

nippertje te verijdelen door de gunst van Ahasveros te winnen. Haman wordt 
ter dood veroordeeld en het joodse volk van de ondergang gered. Predikanten 

vergelijken Mary met Esther, omdat ook de Engelse koningin als een redder 
van haar volk wordt gezien. Als een Esther, stelt Trigland, is zij opgekomen 
‘voor ’t belang van de Gereformeerde Kerke’.783 ‘Dese vorstin, Ja Heldin,’ 

schrijft Hollebeek, was ‘als een tweede Koningin Esther, haer persoon en leven 
waegden/ tot verquickinge en verlossinge van haer volk, seggende/ wanneer 
ik dan omkome, soo kome ik om’.784  

 Om Mary’s vroomheid te prijzen wordt ook een rolmodel ten tonele 
gevoerd die dezelfde naam draagt als Mary, namelijk Maria van Bethanië, de 
zus van Lazarus en Martha. Deze Maria werd in het verleden vaak (en wordt in 

de katholieke traditie nog steeds) met Maria van Magdalena geïdentificeerd. 
Maria van Bethanië komt in een drietal belangrijke scenes in het Nieuwe 
Testament voor. Lucas vertelt in hoofdstuk 10 dat Jezus op bezoek komt bij 

Martha. Volgens de evangelist werd Martha in beslag genomen door het vele 
bedienen, terwijl haar zus Maria alleen naar Jezus luisterde. Martha werd daar 
ongeduldig van en vond dat Maria niet stil kon blijven zitten en ook de handen 

uit de mouwen moest steken. Maar Jezus was het daar niet mee eens en 
antwoordde: ‘Maria heeft het goede deel uytgekoren, het welcke van haer niet 
en sal wech genomen worden’ (Luc. 10:42). In het evangelie naar Johannes 

zijn Martha en Maria in een andere scene getuige van de opwekking van hun 
broer Lazarus door Jezus, die kort daarvoor gestorven was (Joh. 11:1-44). Ook 

Johannes is het die beschrijft hoe Maria Jezus’ voeten met kostbare olie zalft 
en vervolgens met haar haren zijn voeten afdroogt (Joh. 12:1-11). Johannes is 
overigens de enige evangelist die de vrouw die Jezus’ voeten zalft als Maria 

van Bethanië identificeert. Synoptici noemen de naam van deze vrouw niet en 
in Mattheus en Marcus wordt Jezus’ hoofd en niet zijn voeten gezalfd.  
 De eerste scene zoals weergegeven in het evangelie van Lucas wordt 

door predikanten veelvuldig gebruikt om aan te geven dat Mary net als haar 
naamgenoot Maria van Bethanië ‘het goede deel’ had uitgekozen, namelijk om 
naar Jezus te luisteren. Over deze bijbelpassage schrijft Trigland bijvoorbeeld: 

‘Sy agt hier Christus, en sijn Leere, boven huys, boven spijs, boven bloet, 
Martha, weerelt, en alle ding’.785 Net als Maria van Bethanië stelde Mary Stuart 
Christus en zijn leer boven alles. ‘Gaarne satse met Maria/ de suster van 

Lazarus/ aan de voeten van de Heere Jesus/ en hoorde zijne woorden, 
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verkiesende also het beste deel’, schrijft Colerus.786 Volgens Schutter begreep 
Mary ‘het onderscheid datter tusschen het deel was van Maria en Martha’787 
en Nahuys schrijft dat de Engelse koningin ‘het goede deel verkooren’ heeft 

‘dat van haer niet zal worden wegh genomen tot in der eeuwigheid’.788 
Interessant genoeg wordt Mary veel vaker met Maria van Bethanië vergeleken 

dan met Maria, de moeder van Jezus. Op zich is dat niet verwonderlijk 
aangezien protestanten in vergelijking met rooms-katholieken een heel 
andere kijk hebben op de moeder van Jezus en haar rol in de 

heilsgeschiedenis. Beth Kreitzer heeft laten zien hoe Maria in Lutherse preken 
aanvankelijk nog een belangrijke rol werd toegedicht, maar in de loop van de 
tijd werd deze steeds marginaler. Omdat Mariadevotie een van de pijlers werd 

van het katholicisme van de contrareformatie, werd de kritiek op de 
katholieke Mariologie in Lutherse preken steeds heftiger, aldus Kreitzer.789 
Hoewel protestanten het oecumenische concilie van Efeze (431) erkenden en 

ook het dogma van Maria als moeder Gods (Theotokos) dat toen geformuleerd 
werd, hadden zij een aantal bezwaren tegen de Mariologie zoals die zich in 
rooms-katholieke traditie had ontwikkeld. In toenemende mate vielen 

reformatoren een aantal leerstukken en devotionele praktijken aan. Zij 
konden zich onder andere niet vinden in het leerstuk van de onbevlekte 
ontvangenis van Maria – het idee dat Maria zonder zonde was geboren.  

Waar reformatoren zich in het bijzonder aan stoorden was het 
gegeven dat Mariadevotie afleidde van de rol van Christus als enige middelaar 
tussen mens en God. Zij verwierpen de status die Maria had verkregen als 

‘superheilige’, die intervenieerde ten faveure van de gelovigen. Zo stelden 
reformatoren de cultus van Maria als ‘koningin des hemels’ aan de kaak. Deze 

cultus was al populair sinds het concilie van Efeze dat in 431 gehouden 
werd.790 In de loop van de tijd werd deze cultus door de kerkelijke hiërarchie 
gesanctioneerd. Volgens paus Innocentius III (1160/61-1216) was Maria 

‘keizerin van de engelen’ en ‘koningin des hemels’. In de dertiende eeuw won 
de hymne Salve Regina, waarin Maria als voorspreekster en koningin wordt 
aangeduid, aan populariteit.791 Het Salve Regina was een van de katholieke 

hymnen die op forse kritiek van de reformatoren kon rekenen. Andreas 
Karlstadt (1486-1541) bijvoorbeeld serveerde de hymne af met de 
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kwalificatie dat het niets anders dan een ‘heidens liedje’ was.792 Volgens 
Luther kun je Maria beter geen ‘koningin des hemels’ noemen, zoals in de 
katholieke hymne Regina Coeli, omdat alles wat zij in haar leven ontvangen 

had, zij gekregen heeft door de genade van God.793 Calvijn schrijft dat het 
blasfemisch is Maria eretitels als ‘koningin der hemelen’ en ‘redder van de 

wereld’ te geven en tot haar te bidden.794 Waar protestanten de nadruk legden 
op de genade van God door Christus en de rol van Maria marginaliseerden, 
bevestigde het concilie van Trente (1545-1563) de Mariologie zoals die in de 

middeleeuwen was ontstaan.795 Contrareformatorische vroomheid kenmerkte 
zich onder andere door een concentratie op de verering van heiligen en Maria. 
Die vroomheid was duidelijk een reactie op het protestantisme. Ook in de 

Republiek kenmerkte katholieke vroomheid zich door een sterk verzet tegen 
het protestantisme. Nederlandse katholieken benadrukten het geloof in 
wonderen, de bijzondere plaats van Maria en de verering van ‘nationale’ 

heiligen als Willibrord en Bonifatius.796  
Tegen deze achtergrond van confessionele strijd en polemiek is het 

niet verwonderlijk dat Maria, de moeder van Jezus, maar mondjesmaat als 

exempel in lijkpreken over Mary Stuart voorkomt. Het betekent wel een 
duidelijk breuk met een lange traditie, waarin Maria als het rolmodel bij 
uitstek voor vrouwen werd gezien.797 Maar in lijkpreken krijgt Maria van 

Bethanië duidelijk voorrang boven de moeder van Jezus. Over Maria van 
Bethanië schrijft Trigland bijvoorbeeld: ‘In de gansche rolle van het Boek vind 
ik geen Vrouw daar zoo meenige, en bysondere, deugden van staan 

aangeteekent. Zelfs niet de Moeder des Heeren.’798 Toch wordt in lijkpreken 
Maria en rooms-katholieke Mariadevotie slechts eenmaal openlijk 

aangevallen. Witsius stelt in zijn lijkpreek dat ‘die van de Roomsche 
Godsdienst haer naemgenoot Maria de gesegende en begenadigde Moeder 
onses Heeren, aenbidden als de Koninginne der Propheten, der Euangelisten 

en der Apostelen, die beide in het rijcke der genade en der heerlikheit met 
Christus haren Soone deelt’. Als Maria deze katholieke buitensporigheden zou 
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vernemen, aldus Witsius, ‘sij soud se met verontweerdinge van sich weeren, 
en elk toeroeppen, dat al de glorie Godes en sijnes Christi moste zijn’. Naast 
deze openlijke aanval worden door predikanten vele kleine speldenprikjes 

uitgedeeld die voor rooms-katholieken pijnlijk geweest moeten zijn. 
Predikanten refereren vaak terloops aan hymnes als het Ave Maria, Regina 

Coeli en Salve Regina, door Mary Stuart de eretitels te geven die volgens deze 
hymnes aan Maria toekomen. Artopé bijvoorbeeld noemt de overleden 
koningin: ‘Maria, onse Genadige Vrouwe’. Volgens Vollenhove is Mary de ‘ryk 

van Godt begenadigde/ nu gezaligde Maria’799 en ook Eversdyk stelt dat zij 
‘een begenadigde des Heeren’ was.800 De With schrijft over de overleden 
koningin in termen die duidelijk verwijzen naar de hemelvaart van Maria 

zoals rooms-katholieken die vieren. ‘[M]et regt plaatsen wy dese Koninginne 
onder de hemelingen, en wysen haar toe de Krone der heerlikheit … Daar isse 
als een vercierde Maagt Christo haaren Siel-bruydegom voorgestelt … daar is 

sy in eere … Daar heeftse een onverbreekelike Schepter, een onvergankelijke 
Croon die aan de getrouwe belooft is’.801 Ook Van Hermkhuysen lijkt in zijn 
lijkpreek naar de ten hemelopneming van Maria te verwijzen. Hij noemt de 

overleden koningin de ‘Salige Maria wiens segepraalende siel hemelwaarts 
Verheven, ende in de onverdervelijke heerlijkheid ingeleid is’.802 Dergelijke 
toespelingen op de rooms-katholieke Mariologie zijn een duidelijke afwijzing 

van de katholieke heiligenverering. De naam van de overleden Engelse 
koningin wordt gebruikt om Mariadevotie aan de kaak te stellen. Niet alleen 
wordt Maria van Bethanië als rolmodel geschikter geacht dan de moeder van 

Jezus, ook worden eretitels en voorstellingen die rooms-katholieken aan 
Maria verbinden gedesacraliseerd door ze aan een voorvechtster van het 

protestantisme toe te schrijven. 
De voorstelling van Maria als koningin der hemelen, gaf katholieke 

koninginnen de mogelijkheid zichzelf met Maria te vergelijken om op die 

manier hun aardse macht te rechtvaardigen.803 Deze mogelijkheid was voor 
predikanten afgesneden. Maar in plaats van heiligen en Maria richtten 
protestanten zich op het Oude Testament, waar een keur van rolmodellen – 

mannen en vrouwen – voorhanden was.804 Lijkredenaren vergelijken Mary 
met bijbelse machthebbers, waaronder Esther en Debora. Ook zien zij 

                                                                    
799 Vollenhove, Tabitha doot en onsterfelyk, 31. 
800 Eversdyk, Weeklachte der heyligen, 12. 
801 De With, Gods oordeel, 40. 
802 Van Hermkhuysen, Israël ter uitvaart, 29. 
803 Zie bijvoorbeeld Anne J. Dugan ed., Queens and queenship in medieval Europe 
(Woodbridge 1997); Peggy Liss, ‘Isabel of Castile (1451-1501), her self-represention 
and its context’ in: Theresa Earenfight ed., Queenship and political power in medieval 
and early modern Spain (Aldershot 2005) 120-144. 
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parallellen tussen ‘seculiere’ vorstinnen en de overleden koningin. Zij 
vergelijken Mary vooral met koningin Elisabeth (1533-1603). Door Mary met 
vrouwelijke bijbelse en seculiere leidslieden te vergelijken, geven predikanten 

niet alleen aan dat er in het verleden voorbeelden van deugdelijk vrouwelijk 
leiderschap zijn geweest maar vooral dat Mary een leider was die een 

zoogvrouw was van de ware kerk. Zo heeft de vergelijking met Elisabeth 
vooral tot doel om Mary als een voorstandster van het hervormde 
christendom af te beelden. Bolwerck schrijft bijvoorbeeld dat Mary niet alleen 

de bijbelse koningin Esther overtrof, ‘die haar goed ende leven in de 
waagschaal stelde/ om de behoudenisse van haar Godsdienst en haar volk’, 
maar ook ‘haar voorsaat Elisabeth, die soo onvermoeid heeft gearbeid/ om de 

ware Hervormde Godsdienst te bewaren’. ‘Ten opsight van Godt’, aldus 
Artopé, volgde Mary niet alleen Debora en Esther na, maar ook ‘Coningin 
Elisabeth, in oeffeninge van Godtvrucht en oprechte, dageliks, gereguleerde, 

devotie’.805 Over koningin Elisabeth geven veel predikanten hoog op. Volgens 
Vollenhove was zij een ‘dappere voorstantster en voorplantser van den 
gezuiverden Godtdienst’, die ‘wyzer en beter en gelukkiger in haar tydt 

regerende/ dan voor of na haar de meeste Koningen.’806 Koningin Elisabeth 
staat bij predikanten model voor bekwaam vrouwelijk leiderschap en 
vroomheid. Zij wordt gezien als de voortreffelijke voorganger van Mary Stuart, 

die de protestantse godsdienst beschermde. 
 

3.3 Vrouwelijke mannelijkheid 

Vir virtutis 

Koningin Elisabeth was zich zeer bewust van de vooroordelen over 

vrouwelijke regering die haar tijdgenoten erop nahielden. Daarom maakte zij 
in publieke toespraken regelmatig gebruik van de gemeenplaats dat vrouwen 
zwakker zijn dan mannen om vervolgens aan te geven dat zij vanwege haar 

koninklijke afkomst en unieke eigenschappen een vrouw was die deze 
zwakheden wist te overstijgen.807 Elisabeths hofpredikers daarentegen 
benadrukten haar vrouwelijke ondeugden als zwakheid, ijdelheid en 

onverantwoordelijkheid en stelden dat vrouwelijke deugden als mildheid, 
bescheidenheid en nederigheid een vorst niet geschikter maakten het 
regeerambt uit te oefenen. De bijbelse exempla, waaronder Jona, Daniel en 

Petrus, die predikanten gebruikten om Elisabeth een spiegel voor te houden, 
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dienden vooral om haar passiviteit te benadrukken.808 Deze tegenstellingen 
tussen het vrouwelijke en het mannelijke, tussen het passieve en het actieve, 
het zwakke en het sterke is ook terug te vinden in preken over Mary Stuart. Zij 

wordt weergegeven als een vrouw, met een vrouwelijk lichaam en met 
vrouwelijke eigenschappen. Een deugd die veel predikanten beschrijven en 

die expliciet als vrouwelijk wordt gethematiseerd is bijvoorbeeld Mary’s 
soberheid en nederigheid. Die soberheid uitte zich vooral in Mary’s 
onverschilligheid ten opzichte van weelderige kleren en mooie sieraden. 

Volgens Van Hermkhuysen was zij een ‘vyandinne van vrouwen-pragt’.  Zij 
verkoos het eeuwige en geestelijke boven het tijdelijke en aardse. Al haar 
‘rijkdommen/ kostelijkheden/ hoogheden’ zag zij ‘als schade/ bedriegelijke 

schijn/ ydelheit en swaarte die ons neerwaarts drukt’.809 ‘De overdadige 
Werelt pragt in klederen’, aldus ook De With ‘verveelden haar’. Zij was 
‘gemeynlik sediger gekleet als de geene die haar ten dienste stonden’, schrijft 

hij.810 Volgens Le Roy maakte zij weinig werk van ‘uytwendige cieragien, soo 
haar nieuwe manieren van kleederen, of andere kostelijkheden’. Zij wees ze 
als ‘loutere ydelheden van de hand af’. Het enige cieraad waar zij ‘soo seer op 

geset was’, was het ‘inwendig verciersel eenes sagtmoedigen en stillen Geest, 
die kostelijk is voor God’.811 In de opsomming van haar deugden komen ook 
andere karaktertrekken voor die in de vroegmoderne tijd aan vrouwen 

werden toegeschreven zoals vroomheid, zachtmoedigheid en vrijgevigheid. 
Surendonck bijvoorbeeld prijst de overleden vorstin om haar ‘zedicheyt/ 
vriendelijckheyt/ sachtmoedicheyt/ ende bescheydenheyt’. 812 Beukelaar 

geeft hoog op van Mary’s vriendelijkheid, haar mildheid, haar ‘aanminnigheit, 
werksame deftigheit, en nedrige ootmoet’.813 ‘Hoe minsaem, hoe vriendelijck, 

lieftalligh, en gemeensaem, datse haer gedragen heeft, konnen de Haegsche 
Borgeren getuygen’, aldus Nahuys.814 Steenwinkel schrijft dat Mary’s 
‘aangeboren sachtmoedigheyd en bevallig wesen, met een edelmoedighe 

deftigheyd gepaard’ ging en volgens Artopé was zij ‘overvloedig begunstigt 
met Vruchten des Geests: Liefde, Blijtschap, Vreede, Lankmoedigheit, 
Goedertierenheyt, Goetheit, Geloove, Zachtmoedigheit, Matigheit’ (vlg. Gal. 

5:22).815  

                                                                    
808 Margaret Christian, ‘Elizabeth’s preachers and the government of women. Defining 
and correcting a queen’, Sixteenth century journal 24 (1993) 561-579. 
809 Van Hermkhuysen, Israël ter uitvaart, 26, 27. 
810 De With, Gods oordeel, 31. 
811 Le Roy, De god-vruchtige Debora’s dood, 32. 
812 Surendonck, Rouw- en treurtooneel, 12. 
813 Beukelaar, Treur- en rouw-predicatie, 32, 33, 43. 
814 Nahuys, D'algemeene heerschappy des doods, 30. 
815 Artopé, De koninklike waerdicheit, 27. 
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De nieuwtestamentische deugden als zachtmoedigheid, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid en liefde die aan Mary worden toegeschreven, lijken 
in schril contrast te staan met de klassieke deugden als moed en wijsheid die 

Willem III volgens predikanten zou hebben bezeten en de oudtestamentische 
oorlogsmentaliteit waar hun preken bol van staan. Mary had een vrouwelijk 

lichaam en was dus zwakker dan Willem III. Waar de stadhouder zijn volk 
beschermde met militaire kracht, voedde de prinses als een lieftallige 
zoogvrouw haar volk en de ware kerk. Deze verschillen passen goed in het 

bovengenoemde schema dat in de vroegmoderne tijd bijna alomtegenwoordig 
was, waarbij het mannelijke werd gezien als deugdzaam, sterk, hard en actief 
en het vrouwelijke als labiel, zwak, zacht en passief. Maar bij Mary liggen de 

zaken gecompliceerder omdat zij als vrouw regeringsverantwoordelijkheid 
droeg. Zoals gezegd werden vrouwen vanwege hun vermeende zwakheid van 
geest en lichaam niet geschikt geacht te regeren. Daarnaast waren 

tegenstanders van Mary’s regering van mening dat de huwelijksbelofte – 
gehoorzaamheid aan haar man – in de knel zou komen indien zij 
daadwerkelijk macht zou bezitten. Voor predikanten bestond dus de uitdaging 

deze complicaties op te lossen indien zij Mary’s regering ter sprake wilden 
brengen. Zij hadden er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de regering van de 
Engelse koningin in het geheel niet in hun lijkpreken aan de orde te stellen, 

maar deze keuze wordt door geen enkele predikant gemaakt.  
Om Mary’s regering te legitimeren beschrijven predikanten de 

overleden koningin in mannelijke termen. Hoewel ook een vrouwelijk 

discours wordt gebruikt om Mary’s regeermacht te rechtvaardigen, zoals de 
beschrijving van de koningin als moeder voor haar volk, domineert het 

mannelijke discours. Mary wordt geportretteerd als een vrouw die in de 
uitoefening van haar macht zich kon meten met de bekwaamste koningen. Aan 
haar leiderschapskwaliteiten wordt niet getwijfeld. D’Outrein schrijft 

bijvoorbeeld dat zij een koningin was die ‘soo veel Heerlijke Deugden en 
uitmuntende begaaftheden’ bezat, ‘dat sy onder de Doorlugtigste Vrouwen wel 
tot een seldsaam voorbeeld mag verstrekken’.816 Volgens Colerus bezat zij een 

‘heerlijke wijsheyt/ soo Goddelijke als Staetkundige … het selve is uyt haar 
rijks bestieringe/ wijse en voorsigtige raatslagen/ groote kloekmoedigheyt en 
dapperheyd ten overvloet gebleken’.817 Net als haar echtgenoot wordt zij 

gezien als een capabele vorst die de klassieke deugden beoefende. Zo is 
Witsius van oordeel dat de overleden koningin over ‘wijsheit, 
grootmoedigheid, dapperheit, mildadicheit, goedertierenheit, onvermoeitheit 

des geestes’ beschikte en dat zij die deugden ‘in hare Rijxheerschappije soo 
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helder heeft doen uitblinken’.818 Vechovius schrijft dat Mary ‘sodanige 
preuven van wijsheyt en omsigtigheyt, dapperheyt, en kloeckmoedigheyt’ 
heeft gegeven zodat zij ‘in ‘t algemeen van hare onderdanen op het diepst ge-

eerbiedt en van de vyanden geschrickt en gevreest wiert’.819 ‘Met wat 
grootmoedigheyt/ voorsichtigheyt/ wijsheyt/ gerechtigheyt/ 

sachtmoedigheyt/ barmhertigheyt en lieftaligheyt dese heerlijke Koningin/ in 
absentie van sijn Koninklijke Majesteyt/ geregeert heeft is onbegrijpelijk en 
voor de geheele werelt verwonderenswaardig’, aldus Spitsius.820  

Net als Willem III wordt Mary Stuart geroemd om haar ‘wijsheid 
omtrent Goddelijke en wereldsche zaken’,821 om haar ‘verresiende staad-
kunde in ’t verplichten der bondgenooten’ en om haar ‘helden- en 

onverschrokken moed als het geweld aandrong’.822 De twee deugden die zo’n 
prominente rol in preken over Willem III, namelijk moed en wijsheid, worden 
door vele predikanten ook aan Mary toegeschreven. In veel opzichten 

vertonen representaties van Willem III en Mary Stuart daarom grote 
overeenkomsten. Zo wordt Mary geprezen om de ‘seer roem-weerdige 
Heldendaden’ die zij door haar ‘Wysheit en beleit’ verrichte. Artopé schrijft 

daarover en stelt dat de koningin ‘de resterende rebellen in Yerland’ 
neergeslagen heeft, ‘veel beroerten gestilt, t’samen-rottingen verydelt, 
Profanantien van Godts Dach en Dienst wechgenomen, ende, heyligste, 

wenschelikste wetten in de Koninckrijcken weder herstelt.’823 In niets doet 
Mary onder voor de vir virtutis, de politiek actieve man die de klassieke 
deugden beoefende. Over haar regering bij afwezigheid van Willem zijn de 

predikanten zeer te spreken. Volgens De With heeft Mary ‘de Ryksregering’ bij 
Willems afwezigheid ‘met soo veel wijsheyt, voorsigtigheyt, en kloemoedigheit 

waar, dat het herte haars Heeren veylig op haar konde vertrouwen. En den 
Konink vertrekkend altyt gerustelik den schepter kon overgeven in de handen 
van soo een kloeke Koninginne.’824 Volgens Le Roy was de Engelse koningin 

‘begaaft met een seer doorlugtig verstand, en door-dringend oordeel, waar 
door die gadeloose Koninginne, ontrent alle voortkomende dingen/ het 
interest van ’t Rijk, den Staat, de Vrede, En Oorlog, of yets diergelijks/ 

betreffende/ soo gepast wist te oordeelen, datse daar in voor de aldergrootste 
en ervarentste Staat-kundige, geensints behoefte te wijken.’825 Mary’s 
verantwoordelijkheden als koningin strekten zich uit over land en kerk. 
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Hoewel het confessionele discours van religie en vrijheid, land en kerk, zoals 
dat in preken over Willem voorkomt nauwelijks een rol van betekenis speelt, 
wordt Mary wel gezien als een behartiger van de belangen van haar volk en 

van de kerk.  
Naast de deugd wijsheid wordt een enkele keer Mary’s ijver door 

predikanten genoemd in verband met haar regering. Vollenhove schrijft 
bijvoorbeeld dat Mary het niet erg vond om een nacht door te werken ‘als 
gewigtige staatzaken raat en daat’ dit vereisten. Wat ‘arbeit heet by anderen’, 

vervolgt hij, ‘diende haar tot uitspanning’.826 Schutter schrijft dat wanneer 
‘gewigtiger besigheden’ haar tijd niet opeisten, zij met handwerk ‘de onnute 
ledigheid verdreef’.827 Het meest opvallend is misschien wel de deugd 

dapperheid die predikanten aan Mary toeschrijven. Moed en dapperheid zijn 
bij uitstek deugden die in de vroegmoderne tijd met mannelijkheid, 
martialiteit en militarisme werden geassocieerd. Toch wordt de Engelse 

koningin als een dappere vrouw gezien, die in momenten van gevaar het 
hoofd koel hield en haar troepen persoonlijk aanvuurde. ‘Volgens De Moor 
heeft de Engelse koningin ‘ten beste van het gemeen’, ‘de saecken des 

Coninckrijcks van binnen met een mannelijck beleyd seer kloekmoedighlijck 
behertight’.828 Hoe manmoedig stelde sy niet allesins ordre om den vyand van 
buiten te bespringen, om den selve of van hare kusten te verdrijven of om op 

sijn eigen hem aantetasten, en de zeegen uit de handen te rukken?’, vraagt 
Beukelaar zich af.829 ‘Kloeckmoedigh was oock haer Majesteyt’, aldus ook 
Nahuys, ‘gelijck als in verscheyde gewichtige voorvallen is gebleecken, waer 

inse soo veel Held-haftige dapperheyd, beleydt en oordeel, heeft betoont, 
datse geen van de braefste Amasonen hoeft te wijcken’.830  

De vergelijking die de predikant Nahuys maakt met Amazones is een 
interessante. De Amazones waren volgens de klassieke schrijvers vrouwelijke 
strijders die zonder mannen leefden maar zich wel mannelijk gedroegen. In 

teksten uit de klassieke oudheid figureren Amazones vaak als tegenhangers 
van de klassieke mannelijke helden. Voor de oude Grieken 
vertegenwoordigden zij de omkering van een aantal kernwaarden van de 

maatschappij. Het huwelijk werd immers als het hoogste goed voor vrouwen 
gezien en het krijgsmanschap als een mannelijke activiteit bij uitstek. 
Amazones echter verwierpen het huwelijk, kleedden zich mannelijk en 

participeerden in mannelijke activiteiten zoals jagen en vechten.831 
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Vroegmoderne auteurs waren enerzijds gefascineerd door deze vrouwelijke 
strijders, maar anderzijds wekten zij ook afschuw op omdat Amazones 
maatschappelijke waarden inzake politiek en militair leiderschap, seksualiteit 

en het huwelijk op hun kop zetten.832 In lijkpreken over Mary Stuart 
overheerst duidelijk de fascinatie. Amazones worden neergezet als positieve 

rolmodellen, die vanwege hun krachtig optreden, hun strijdbaarheid en moed 
als voorbeeldige vrouwen worden gezien. Hollebeek bijvoorbeeld vergelijkt 
de overleden koningin met ‘Semiramis, Olympias en andere Amazonen der 

Heydenen’.833 Ook Eversdyk vergelijkt de Engelse koningin met Amazones. 
‘Veel gewagen de weereldlijke historiën/ van Semiramis, Thomiris, van de 
Amazonen’. Maar ‘van dese behoefden haar Majesteyt geensints te wijken’, 

schrijft hij.834  
Een aantal predikanten vergelijkt de Engelse vorstin met Amazones 

wanneer zij beschrijven hoe Mary een aanval van de Fransen op Engeland 

wist te voorkomen. Predikanten refereren aan de zeeslag bij Beachy Head 
(1690), waarbij de Engels-Nederlandse vloot een gevoelige nederlaag leed 
tegen de Fransen. De Fransen dreigden vervolgens te landen op het Engelse 

vasteland. Deze dreiging betekende de vuurdoop van Mary’s regering. Mary 
had namelijk vanwege Willems veldtocht in Ierland voor het eerst in haar 
leven de touwtjes in handen. Door slagvaardig optreden wist zij een crisis te 

voorkomen.835 Artopé schrijft over dit voorval hoe Mary ‘door een gaadeloose 
Wysheit en Amazoons Heldadigheit, als door den geest van Debora meer dan 
een Sisera [heeft] verschrickt, der Vyanden, gedreygde Landinge belet, en 

meenigvuldige machinatien, listen, lagen, van binnen en buyten ’t Koninckrijck 
doen verdwijnen.’836 Ook Vollenhove schrijft over de Franse dreiging en de 

adequate reactie van de vorstin. Hij vertelt dat de koningin ‘onbezweken van 
moedt … en met een rustig gelaat door Londen’ reed en ‘de oorlogsvloot 
eerlang wederom klaar kreeg/ en zelf te paarde/ van al het volk toegejuicht/ 

haar krygsvolk ging monsteren.’ ‘Al wat van Amazonen verhaalt wort in 
d’oude historiën/ of poëetsche fabelen’, vervolgt de predikant, ‘moet hier voor 
wyken’.837 Nahuys tenslotte, hierboven reeds aangehaald, roemt Mary’s 

dapperheid en stelt haar gelijk aan de Amazonen. Dit bleek, vervolgt hij, 
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‘wanneer in vorige tijden ons Oorloghs-vloot in het Canael soo droevigen 
ramp getroffen had, en dat ’er een algemeene verslagentheyt, by de wel-
meenende, in Engelandt bespeurdt wiert, wegens de gedreyghde Landinge der 

Fransen’. Maar Mary, aldus Nahuys, ‘steld op alles aenstonts goede order, sy 
monstert selfs in persoon de Troepen, sy moedight de Officieren aen, en 

spreeckt de Natie een hert in ’t lijf, en alsoo heeftse door haer kloeck beleydt 

onder Gods zegen, al dat bedreyght gevaer, tot niet en roock verydelt.’838 
 

Een Vrouw van Geslagte, dog een Man in beleyt  

Vrouwelijke regering in de zestiende en zeventiende eeuw inspireerde 
beeldende kunstenaars en schrijvers om thema’s op te pakken waarin sterke 

vrouwen die heldhaftig handelden centraal stonden. In die tijd kwam het wel 
vaker voor dat koninginnen met Amazones, heldinnen en strijdbare Godinnen 
werden vergeleken. Zo liet Maria de’ Medici (1575-1642) zichzelf door Peter 

Paul Rubens portretteren als Minerva Victrix, met wapenuitrusting en 
harnas.839 De Russische keizerinnen Catharina I (1684-1727), Anna Ivanovna 
(1693-1740), Elisabeth (1709-1761) en Catherina II (1729-1796) werden 

‘amazon autocratrixes’ genoemd omdat zij hun macht hadden verkregen via 
paleisrevoluties.840 Christina van Zweden (1626-1689), wier vrouwelijkheid 
in de vroegmoderne tijd ter discussie stond, werd vaak vergeleken met 

Amazones.841 Ook Mary’s zus Anne, die na de dood van Willem III het bewind 
over Engeland, Schotland en Ierland van 1702 tot 1714 voerde, werd door 
haar propagandisten als een sterke vrouw weergegeven, als een Amazone en 

een Debora.842  
In lijkpreken wordt Mary als een vrouw gerepresenteerd die typisch 

mannelijk gedrag vertoont, zoals het bezweren van gevaar en het aanvoeren 
van een leger. Mary wordt gerepresenteerd als een vrouwenstrijdster, een 
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Amazone. Eerder is al opgemerkt dat representaties van Mary Stuart in 
Nederlandse lijkpreken sterk verschillen met Engelse preken. In Engeland 
werd vooral Mary’s vrouwelijkheid benadrukt en werd zij als een 

voorbeeldige en gehoorzame echtgenote weergegeven.843 Maar in 
Nederlandse preken heeft Mary ook een mannelijke kant. Mary werd door 

lijkpredikers gerepresenteerd als een femme forte, zoals ook Amalia van Solms 
als iemand werd gezien met een ‘meer als manneliken inborst’.844 De Engelse 
koningin wordt gezien als een ‘stantvastige heldin in dienst des hemels’845 en 

een vorstin met een ‘mannelijk en kloekmoedig beleid’.846 Volgens Lakeman 
was Mary ‘een Vrouw van Geslagte, dog een Man in beleyt, dapperheyt, en 
bestier van drie Rijken’.847 Om deze genderambiguïteit – een vrouw die 

mannelijke rollen aanneemt – te kunnen duiden heeft de antropoloog Anton 
Blok het concept ‘honorary male’ gemunt. Honorary males zijn vrouwen die 
sociaal mannen geworden zijn. In dit concept wordt het mannelijke van 

vrouwelijke leiders benadrukt. Honorary males worden volgens Blok als man 
beschouwd en gedragen zich naar gelang de omstandigheden als man.848 
Hoewel het concept bruikbaar is, schiet het in een aantal opzichten tekort. 

Blok ziet over het hoofd dat vrouwelijke leidslieden in heden en verleden 
zowel een mannelijk als een vrouwelijk discours gebruikten om hun positie te 
rechtvaardigen. Hij schrijft dat het ‘meest indrukkwekkende symbool (naast 

kleding) was en is het afzwakken van de rol van echtgenote en die van 
moeder. Deze als vrouwelijk gedefinieerde en als domestiek bestempelde 
funkties laten zich vrijwel overal moeilijk verenigen met de positie van leider 

en heerser.’849 Echter, het beeld van de goede moeder en de trouwe 
echtgenoot, zoals Crawford heeft laten zien, was voor vroegmoderne vrouwen 

juist een belangrijk wapen om hun macht te legitimeren. Ook bij Mary worden 
verwijzingen naar het vrouwenlichaam en vrouwelijke metaforen zoals de 
moederschapsmetafoor gebruikt om haar regering te rechtvaardigen. Zij 

wordt niet gezien als een man die ongelukkigerwijs in een vrouwenlichaam 
terecht is gekomen. 

Om het type mannelijkheid dat predikanten aan Mary toeschrijven te 

begrijpen is het nuttiger om de aandacht te richten op het door Judith 
Halberstam ontwikkelde concept female masculinity. In navolging van Judith 
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Butler ziet Halberstam mannelijkheid als een set van cultureel vormgegeven 
handelingen die in principe door iedereen – ongeacht hun sekse – kan worden 
uitgevoerd.850 Daarmee is niet gezegd dat lichamen en sekseonderscheid niets 

met elkaar van doen hebben. Wel dat mannelijkheid losgekoppeld kan worden 
van mannen en mannenlichamen. Dit schept namelijk de mogelijkheid om 

mannelijkheid als een ideologie te zien en als een belangrijk onderdeel van (de 
representatie van) macht. Hoewel dit type mannelijkheid veel mogelijkheden 
biedt voor historisch onderzoek, wordt er nog maar weinig gewerkt met het 

concept female masculinity, zelfs niet door historici die zich bezighouden met 
de bestudering van mannelijkheid in het verleden.851 Voor de analyse van 
Mary’s representaties van mannelijkheid in preken is het concept zeer 

geschikt. Enerzijds kunnen we namelijk haar mannelijkheid in het licht zien 
van het vroegmoderne streven macht te koppelen aan mannen en 
mannelijkheid. Anderzijds maakt het het ook mogelijk Mary’s mannelijkheid 

te onderscheiden van Willems mannelijkheid.852 Mary is namelijk veel minder 
de handelende persoon dan Willem: zijn mannelijkheid is actiever en 
martialer dan dat van Mary. Waar Willem III als een Hercules wordt gezien die 

onverslaanbaar is op het slagveld, wordt Mary Stuart beschreven als een 
dappere vrouw die het hoofd koel weet te houden in tijden van gevaar. Terwijl 
zij haar troepen moed in spreekt gaat hij voorop in de strijd. Ook beschrijven 

predikanten Mary’s onderwerping aan de Voorzienigheid als onderdeel van 
haar dapperheid. Zij was niet bang te sterven toen haar uur geslagen had. Dit 
wordt als een heroïsche daad gezien.853 ‘Gerust en welgetroost’ zo schrijft 

Lakeman, ‘trad dese Christen Heldinne tegemoet de laatste vyant, de Koning 
der verschrikkinge, de dood, door welke te smaken zy wist en vastelijk 

geloofde te sullen overgaan uyt Engeland in het salige Engelen-rijk’.854 
Willems mannelijkheid wordt dus anders beschreven dan Mary’s 
mannelijkheid. Haar mannelijkheid moet daarom niet worden beschouwd als 

‘male masculinity’ toegepast op een vrouwenlichaam, hoewel het wel verwijst 
naar dit type mannelijkheid.855  

De mannelijkheid die predikanten aan Mary toeschrijven wordt 

nergens beschouwd als een bedreiging voor de mannelijke hegemonie. Ook is 

                                                                    
850 Judith Halberstam, Female masculinity (Durham, N.C. enz. 1999); Judith Butler, 
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er geen sprake van ‘gender anxiety’, waarbij vrouwen die zich mannelijk 
gedragen met argwaan worden bekeken. Uit de lijkpreken spreekt geen angst 
dat gendergrenzen worden overschreden. Mary’s mannelijkheid wordt 

daarentegen gezien als een positief iets, als een soort promotie op de 
genderschaal die Mary volgens predikanten gemaakt heeft. ‘De Deugt’, zo 

schrijft bijvoorbeeld Vollenhove, ‘ten hoogsten top hier gestegen/ heeft 
getoont/ watze in de menschelyke nature en in de zwakste sexe vermogt.’856 
Daarmee drukken predikanten uit dat het gros van de vrouwen niet geschikt 

is om te regeren. Mary stijgt echter boven haar sekse uit door de beoefening 
van de klassieke deugden en haar ‘mannelijke’ beleid. Omdat zij een 
uitzondering is vormt zij geen gevaar voor de macht van mannen en blijft de 

combinatie van macht met mannelijkheid gehandhaafd. Doordat predikanten 
macht met mannelijkheid verbinden en het koningschap mannelijk definiëren, 
wordt ook Mary’s regering mannelijk beschreven.  

 

3.4 Legitimaties van Mary’s regering 

Bij de representatie van Mary’s regering heeft het mannelijke discours 

duidelijk de overhand. De overleden koningin wordt beschreven als een vir 

virtutis die de klassieke deugden beoefende en regeringsbekwaam was. Zij 
wordt gezien als een moedige vrouw die niet aarzelt wanneer het gevaar op 

de loer ligt. Predikanten geven daarmee aan dat zij een bekwame vorstin was 
die met recht het regeerambt uitoefende. De overleden koningin had alle 
deugden beoefend die adviesboekjes en vorstenspiegels leidslieden 

aanbevolen. Zij deed niet onder voor de ‘aldergrootste en ervarentste Staat-
kundige’. Een van de manieren waarop predikanten Mary’s regering 

rechtvaardigen is dus door haar geschiktheid aan te tonen. Daarnaast laten 
lijkredenaren zien hoe Mary uitsteeg boven haar sekse. Zij was ‘groot van 
beleyt ende goet van deugt’ en mag daarom volgens Lakeman ‘gerekent en 

gestelt worden in en onder de rang van kloeksten Mannen’.857 Op de 
sekseschaal was zij een plekje opgeschoven naar boven.  

Een andere manier waarop predikanten haar regering rechtvaardigen 

is door te wijzen op Mary’s nobele afkomst. Zij is, schrijft Spitsius, ‘gesprooten 
uit den Alder-Doorluchtigsten Konings-stam van Stuart’.858 ‘Haar afkomst, 
eeuwen langh, van Koningen die op den Throon van Schotland en daar na ook 

van Engeland geseten hebben’, aldus De With, ‘is soo doorlugtig datse voor 
geen Kroonen in Europa behoeft te swigten.’859 Volgens Le Roy was zij een 
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koningin ‘die soo voortreffelijk van Deugt, als zy aanzienelijk van Geslagt en 
Afkomst was’.860 Van Hermkhuysen noemt haar een ‘edele telg uit het 
koninglijke huis der voordeftigste Stuartten’ en volgens Beukelaar was zij ‘een 

der eedelste, doorluchtigste en godzaligste personagien des werelds’.861 De 
‘Engelsche en Schotsche koningen/ Mariaas voorouderen’ hoeven zich niet te 

schamen voor hun afkomst, schrijft Vollenhove. ‘In aaloutheit van voorzaten’ 
overtroffen zij alle andere ‘vorstelyke huizen/ in Europe’, aldus de 
predikant.862 Deze citaten geven weer dat predikanten groot respect hebben 

voor Mary’s afkomst en dat zij eerbied tonen voor haar edele geslachtslijn. De 
Engelse koningin was een vrouw van hoge geboorte. Zij had een streepje voor 
op anderen. Volgens Artopé was zij ‘in Digniteit en Waerdigheit; Deugden en 

Lofwaerdigheit, van niemand van haer Sexe of Staet overtroffen’.863  
De twee categorieën die Artopé hier noemt, sekse en stand, zijn beide 

categorieën waarop Mary wordt beoordeeld en die meespelen in de 

beantwoording van de vraag of zij capabel en waardig genoeg is 
regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Door haar hoge afkomst te 
benadrukken, wordt een bepaalde sociale en politieke gelijkheid gecreëerd 

tussen mannen en vrouwen van dezelfde rang. Mary maakte deel uit van de 
aristocratische elite waaruit in de vroegmoderne tijd regeringsleiders werden 
gerekruteerd. Vanwege haar hoge geboorte was zij waardig het regeerambt op 

zich te nemen en vanwege haar afkomst had zij het recht de troon te 
beklimmen nadat haar vader het land had verlaten.  

Een volgende manier om haar regering te rechtvaardigen is het 

gebruik van rolmodellen. Door voorbeelden te geven van deugdelijke 
vrouwelijke regering, zoals die van Debora, Esther en Elisabeth, en hen gelijk 

te stellen aan Mary, werd haar regering gelegitimeerd door te verwijzen naar 
de geschiedenis. Zoals in het verleden vrouwen met succes hebben geregeerd, 
zo was ook Mary een bekwame koningin. De vergelijking met bijbelse figuren 

als Debora en Esther heeft tevens tot doel Mary’s leven in het licht van Gods 
voorzienigheid te plaatsen. De koningin wordt een ‘werktuig in sijn hand tot 
veel voordeel van de Protestantse Kerk’ genoemd.864 Debora en Esther wisten 

met Gods hulp de vijanden van het volk Israël te verslaan. Op dezelfde manier 
wisten ook Willem en Mary met Gods hulp de vijanden van het protestantisme 
– Jacobus II en Lodewijk XIV – te overwinnen. Hoewel Willem de lof krijgt voor 

de militaire overwinningen, wordt Mary wel degelijk gezien, samen met haar 
echtgenoot, als de hersteller van de godsdienst in Engeland. De Engelse 
koningin was naar het oordeel predikanten ‘een van de zuilen, op welke het 
                                                                    
860 Le Roy, De god-vruchtige Debora’s dood, 22. 
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gebouw van het hervormde Christendom veilig rustede’.865 Zij figureert in 
preken als de redder in nood, die het katholicisme van haar vader tegenging.  

Waar in preken over Willem III vooral Lodewijk XIV ervan wordt 

beschuldigd de grote vijand van het protestantisme te zijn, is in preken over 
Mary Stuart met name Jacobus II de boosdoener. Hij is volgens predikanten de 

kwade genius, ‘een Godloos Vader, een verlater van God, en den ware 
Godsdienst’. Hij wordt ‘een verrader en vervolger’ genoemd die ‘samen met 
den Franssen koning’ voorgenomen had de ware religie ‘over den gantschen 

aardbodem uit te delgen en te verwoesten, indien het niet de Goddelijke 
voorsienigheit genadelijk gestut hadde, en een grendel geslecht voor soo 
bloedigen onderneminge, sig bedienende van dese Heldinne Maria’.866 Wat 

Mary precies gedaan heeft om haar vader in zijn boze opzetten te stuiten 
wordt uit preken niet duidelijk. Volgens historici was zij nauwelijks betrokken 
bij de besluitvoering in 1688 om Engeland binnen te trekken. Terwijl haar 

echtgenoot de oversteek naar Engeland waagde, bleef zij achter in Den Haag 
waar zij vier maal per dag godsdienstoefeningen hield. Toen bleek dat de 
invasie geslaagd was, drong Willem erop aan dat Mary in Nederland zou 

blijven totdat hij ervan verzekerd was niet alleen de troon voor zijn vrouw te 
verkrijgen maar ook voor zichzelf.867 Toch wordt Mary gezien als degene die 
Engeland bevrijdde van groot onheil. Jacobus lapte de wetten van het land aan 

zijn laars, aldus Spitsius, en het zou nog maar even duren voordat ‘niet alleen 
Engelant maar ook de naburige in een bloetbat’ zouden worden veranderd. 
Maar God had dit voorzien en verwekte ‘eenen welmenende Mardachai en een 

vrome Hester’ zodat ‘Hamans bloed-practiquen’ tegen konden worden gegaan 
en ‘Gods Kerk’ beschermd.868 

Net als in preken over Willem III wordt Jacobus neergezet als een 
tiran, als een breker van wetten en vrijheden. Het katholicisme wordt 
eveneens beschreven als een wrede godsdienst waarvan de aanhangers zich 

dikwijls laten verleiden tot brute vervolgingen. Jacobus’ katholicisme en 
godsdienstpolitiek worden dan ook in scherpe bewoordingen afgekeurd. 
Volgens Van Hermkhuysen griefde het Mary zeer dat ‘haar Vader de Koning 

selver sijn magt aan het Beest overgav/ ende de afgodery tragtede op de 
throon te setten’.869 ‘Met veel droefheit beklaagde haar teder gemoet het 
smertelyk ongeluk’, schrijft ook Vollenhove, ‘datze aan dien vader zien most/ 

te jammerlyk verdoolt op zulk een’ onweg; in ’t belyden niet alleen/ maar zelf 
tot invoeringe des Paudoms in zyn ryk/ tot zyn eigen en tot zyn ryx onheil’.870 
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Om Mary’s regering te rechtvaardigen, beschrijven predikanten het gevaar dat 
uitging van Jacobus’ godsdienstpolitiek. Een ramp voor Engeland en Europa 
dreigde indien hij niet gestopt zou worden. God voorzag echter de boze 

plannen van Jacobus en Lodewijk en koos Willem en Mary uit als redders van 
de zuivere godsdienst. De verdrijving van de goddeloze koning Jacobus II was 

een heugelijk feit omdat hij zich tegen de ware protestantse religie had 
gekeerd en daarmee tegen God. Hij had gepoogd op een tirannieke wijze de 
‘afgoderij’ in England in te voeren. Daarom ook had ‘de Heer de 

Alderhoochste/ die Heerschappye heeft over de Koninkrijke der menschen … 
den Konink Jacobus als een anderen Saul/ van sijn Throon geworpen’.871 
Mary’s regering was volgens predikanten gerechtvaardigd want zij had een 

goede daad verricht voor Engeland en Europa. Bovendien leek de verlossing 
van Engeland door een hogere macht gesanctioneerd te zijn. De ‘magt/ die 
alles regeert’, aldus Vollenhove, zette haar op de troon die door haar vader 

was verlaten.872 ‘Dese Maria’, schrijft ook Hollebeek, ‘had Jehove 
uytverkooren, tot sijn dienaresse, om te sitten op den throon Israëls, en om als 
Koningin nevens hare Koning William, regt en geregtigheyd te doen’.873 Laat 

God daarom danken, schrijft De Moor, ‘dat hy sijne Kercke in haere 
benaudheyd, met dese gewenste Verloster heeft versien’.874 Het was de wil 
van God geweest dat Mary zich keerde tegen haar vader en zich liet kronen tot 

koningin van Engeland. 
 
Een gehoorzame vrouw 

Was Mary dan niet een verbreker van het vijfde gebod, zoals aanhangers van 
Jacobus haar voor de voeten wierpen? Had zij niet gezondigd door de kroon 

van haar vader, hoewel hij het haar verbood, op het hoofd te zetten? Mary’s 
dagboeken getuigen ervan dat zij met dit vraagstuk heeft geworsteld. Zij wilde 
enerzijds het protestantisme in Engeland redden en anderzijds haar vader 

niet ongehoorzaam zijn. Uiteindelijk was zij ervan overtuigd dat Jacobus door 
God was gewogen en te licht bevonden. De Voorzienigheid had haar zijde 
gekozen en die van haar echtgenoot, zo dacht zij.875 Voor Jacobieten was het 

echter evident dat zij het vijfde gebod had overtreden. Haar vroege dood was 
volgens hen een straf van God.876 Het vijfde gebod doet immers de belofte aan 
degene die het naleeft dat zijn dagen verlengd worden in het land dat God hem 

geeft (Ex. 20:12). Predikanten kiezen twee strategieën om deze kritiek te 
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pareren. Een grote groep zwijgt. Zij gaan niet in op deze beschuldigingen. De 
andere groep geeft toe dat Mary haar vader ongehoorzaam is geweest. Maar 
zij kon ook niet anders, aldus deze predikanten. Zij moest God meer 

gehoorzaam zijn dan de mensen. Trigland schrijft bijvoorbeeld dat Mary 
geleerd had ‘God meer te gehoorzaamen dan eenig mensch; en, als het in 

tegenpunt komt, om Jesus wil, Vader en moeder zelf te konnen haaten’.877 
Trigland refereert hier aan twee bijbelpassages: Handelingen 5:29 en Lucas 
14:26. In Handelingen 5:29 verweert Petrus zich tegenover de beschuldiging 

dat hij zich niet heeft gehouden aan het verbod over Jezus te prediken. Hij 
legitimeert zijn ongehoorzaamheid door te stellen dat men ‘Gode meer 
gehoorsaem’ moet zijn ‘dan den menschen’. In Lucas 14:26 spreekt de 

evangelist over de radicaliteit van het navolgen van Jezus. Hij laat Jezus 
zeggen: ‘Indien yemant tot my komt, ende niet en haet sijnen vader, ende 
moeder, ende wijf, ende kinderen, ende broeders, ende susters, jae oock selfs 

sijn eygen leven, die en kan mijn discipel niet zijn.’ Trigland pareert de aanval 
van Jacobieten dus door erop te wijzen dat het gehoorzamen van God en het 
navolgen van Christus offers vraagt en soms van individuen eist vader en 

moeder ongehoorzaam te zijn. Op dezelfde manier stelt Colerus dat Mary van 
‘Christus haren Heere [heeft] geleert/ Vader en Moeder (en der selver 
Afgodendienst) te verlaten/ op dat sy een Discipelinne van Christus’ zou 

zijn.878 Ook Van Hermkhuysen schrijft dat Mary pas ‘de band van kinderplicht’ 
verbrak toen Jacobus ‘de lievelijke touwen van Jesus van sich wierp’.879 
Hoewel zij niet graag tegen haar vader inging, aldus predikanten, had zij het 

gevoel dat zij dit wel moest doen. Want de ‘eere van God en liefde tot de 
waarheyt gingen haar ten hoogsten ter herten’, aldus De With. Daarom was zij 

ook zo bedroeft vanwege ‘dien vervloekten toeleg van haar Vader Jacob, als hy 
voornam met gewelt het Pausdom in sijn Koninkryken in te voeren’, vervolgt 
De With. Toch kon zij ‘als een andere Esther niet aansien het quaat dat haar 

volk treffen soude, nog het verderf van haar geslachte. Betuygende God meer 
te willen gehoorsaam en lief te hebben dan de menschen’.880 

Een andere moeilijkheid van Mary’s regering was volgens tijdgenoten 

dat zij haar echtgenoot gehoorzaam moest zijn. Dat had zij plechtig beloofd 
toen zij instemde met het huwelijk. Hoe kon zij enerzijds koningin zijn en 
anderzijds haar echtgenoot onderdanig? Hoe kon zij met soevereine macht 

bekleed zijn en toch haar man als hoofd en meerdere erkennen? Engelsen 
dachten dit probleem te hebben opgelost door de uitvoerende macht in 
Willems handen te leggen. Maar toen de koning van Engeland ook in het 
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buitenland hard nodig was om zijn oorlogen te voeren, werd Mary in 1690 
door het parlement aangewezen als vervanger van Willem (Regency Act). De 
mogelijkheid bestond nu dat Mary bevelen van Willem uit het buitenland in de 

wind zou slaan en ook dat zij bij een mogelijke inval van Jacobus in Engeland 
partij voor haar vader zou kiezen. Voor beide waren de Engelsen bevreesd, 

maar Mary bleek een betrouwbare vorstin te zijn en een onderdanige 
echtgenote.881 Ook predikanten zien haar als een bekwame vorstin en een 
gehoorzame vrouw. Zij stellen dat Mary weliswaar een deugdzame koningin 

was die op een voortreffelijke manier regeringsverantwoordelijkheid 
gedragen had, maar zij portretteren Mary ook als een liefhebbende 
echtgenote, die haar man wil behagen en het liefst de regeringsmacht aan hem 

overlaat. Van Hermkhuysen schrijft daarover: ‘Sy [had] een ondeel- en 
onscheidbare lievde voor haaren dierbaren Wilhelm”, aldus de predikant, ‘met 
wien Sy in de Heerschappye deelende/ nochtans daar in haar regering stelde/ 

de scepter in sijne hande te zien/ en hem te believen’.882 Daarnaast 
benadrukken predikanten dat de overleden vorstin alleen dan de scepter 
zwaaide wanneer Willem in het buitenland vertoefde. Wanneer ‘haer 

Koninklicke Gemael’, aldus Witsius, weer ‘binnen ’t Rijk was’, dan ‘ontsloeg sij 
haer aenstonts van alle Staetsbestier’.883 Een ander schrijft dat Mary ‘met veel 
grooter Vreugde d’Heerschappy van ’t Rijcks-bestier van de drye 

Koninckrijcken, aen Haer Glorieuse Gemael terstond als Hy weder present, 
Resigneerde en over-droeg’ dan dat zij zelf regeringsverantwoordelijkheid 
droeg.884 Mary was niet uit op macht. Zij wilde slechts een goede echtgenote 

zijn die haar verantwoordelijkheden nam als het moest en ze gaarne weer 
aflegde wanneer haar regering niet meer nodig was. Daarmee tonen haar 

lijkredenaren aan dat zij een gehoorzame vrouw was die wist wat er van haar 
werd verwacht. 

Volgens predikanten kende Mary haar plaats. Zij was weliswaar 

geschikt het regeerambt uit te oefenen en deed dat ook voortreffelijk, maar zij 
was tegelijkertijd een vrouw die haar man onderdanig was en haar macht 
graag neerlegde wanneer hij terugkeerde van zijn veldtochten in het 

buitenland. Deze argumentatielijn werd volgens Constance Jordan in de 
vroegmoderne tijd wel vaker gevolgd om het patriarchaat in stand te kunnen 
houden bij incidentele vrouwelijke regering. ‘A queen regent’, zo verwoordt zij 

dit argument, ‘is two persons politically: a wife who is subordinate to her 
husband in marital affairs, and a magistrate who is superior to every one of 
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her subjects in affairs of state.’885 Op die manier kon men de regering van 
vrouwen verdedigen, zonder aan de heersende patriarchale waarden afbreuk 
te doen. In dit opzicht valt het ook op dat predikanten in preken over Mary 

wel ingaan op het huwelijk met Willem, maar dat in preken over Willem III 
hun huwelijk en de band die zij hadden nauwelijks wordt genoemd. Willem 

wordt ook in die preken als de enige actieve en handelende persoon genoemd. 
Mary daarentegen is volgens haar lijkredenaren passiever en ontleent deels 
haar autoriteit aan haar echtgenoot. Zo wordt ook hun huwelijk beschreven. 

Mary wordt gerepresenteerd als een ‘weerde en onvergelijkelijke Ega, een 
Vrouwe met welke sijne siele als in een gegooten was/ twee vereende herten/ 
twee willens ’t selve willende/ twee genegentheden volkomen over een 

stemmende’.886 Ook anderen schrijven over de liefde die Mary voor Willem 
voelde en over de hulp die zij voor haar echtgenoot was. Vechovius 
bijvoorbeeld heeft het over de ‘gadelosen egtelijcken liefde, die Maria Wiljam 

toedroeg/ en alsints betoonde/ dat haar Exempel alleen/ nog eeuwen lanck 
bequaam kan werden gevonden/ om de Vorstinnen en Koninginnen van 
Europa, ja der gantsche weerelt tot jalouzie, en na-yver te verwecken en 

ontvoncken!’887 Het huwelijk zien predikanten als een groot goed voor 
vrouwen en de liefde van een vrouw voor haar man binnen het huwelijk 
beschouwen zij als een van de belangrijkste peilers. Zo schrijft De With dat ‘de 

ware liefde tussen dese Vorstelijke personagien de voornaamste bant harer 
vereniging was, en sy als twee sielen in een lighaam waren.’ ‘Het houwelik van 
dese doorlugtigste Vorstin’, vervolgt hij, ‘deed haar heerlikheit te meer 

blinken’.888  
Volgens Weil werd Mary ook door Engelse lijkredenaren als een 

voorbeeldige echtgenote geportretteerd. Daarmee wilden zij aantonen dat 
Mary zich schikte naar de wensen van haar man en geen eigen politieke 
ambities had. Door het gebrek aan ambities te benadrukken wilden de 

Engelsen duidelijk maken dat Mary alleen voor hogere principes tegen haar 
vader in opstand was gekomen, waaronder de plicht van vrouwen hun 
echtgenoot gehoorzaam te zijn.889 Ook Nederlandse predikanten lijken een 

dergelijk doel voor ogen te hebben gehad. In elk geval willen zij aantonen dat 
Mary in alles haar echtgenoot gehoorzaam wilde zijn. ‘Trouw wasse aan haren 
grooten Vorst Wilhem’, aldus Eversdyk, ‘in suyvre liefde, in hulp, in raad, in 

verquikking hem toe te brengen/ kortom/ in alles met hem te wagen, en voor 
Waarheyd en Vryheyd op te setten.’890 Eversdyk is dus van mening dat dat 
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Mary’s handelen niet werd gedreven door machtswellust en eerbejag, maar 
door trouw aan haar echtgenoot en door liefde voor de waarheid en de 
vrijheid. 

 

Conclusie 

In een wereld gedomineerd door mannen werd vrouwelijke regering als een 
uitzondering gezien. Mary was zo’n uitzondering geweest. Zij had de troon van 
haar vader beklommen en zich laten kronen tot koningin van Engeland terwijl 

Jacobus nog in leven was. Haar regering was dus niet alleen bijzonder omdat 
zij een vrouw was maar ook omdat zij haar naar Frankrijk gevluchte vader 
opvolgde. Predikanten verdedigen deze beslissing door erop te wijzen dat de 

omwenteling die in 1688-89 plaatsvond de wil van God was geweest. Mary 
was een beschermer van het ware geloof geweest en een instrument in de 
handen van God om het arme Engelse volk te bevrijden van de tirannie van 

Jacobus. Verder wordt zij gezien als een vrouw die wijs, standvastig en dapper 
was. Het landsbestuur was bij afwezigheid van Willem III bij haar in goede 
handen. Zij wordt omschreven als een bekwame koningin die in tijden van 

gevaar haar moed bewees. Haar regering, zo stelden we, wordt voornamelijk 
met mannelijke deugden beschreven. In niets deed zij onder voor de 
dapperste en wijste koningen. Toch wordt zij door predikanten niet als een 

krachtige man gezien die in een vrouwenlichaam was beland. Want ook haar 
vrouwelijkheid krijgt de nodige aandacht. Zij wordt weergegeven als een 
mooie, vrome, nederige, vriendelijke en toegankelijke vrouw. Volgens haar 

lijkredenaren was zij als een moeder geweest voor hulpbehoevenden die hun 
ergste noden lenigde. Ook wordt zij vergeleken met Maria Magdalena, 

koningin Esther uit de bijbel en koning Elisabeth I. Mary was een vrouw, met 
vrouwelijke karaktereigenschappen, maar die op een mannelijke wijze, aldus 
predikanten, haar land bestuurd heeft. 

 ❦ 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
204 
 

  



 
205 

 

❧❧❧❧ 

Hoofdstuk 4 

Willem IV en Anna van Hannover 

❦❦❦❦ 
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Willem IV portret, Rijksmuseum Amsterdam 
Willem IV werd in 1747 verheven tot stadhouder over de belangrijkste gewesten 

van de Republiek. Kort daarna, in 1751, stierf hij. 
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OOR NEDERLANDSE GESCHIEDSCHRIJVERS is over Willem IV en Anna van 

Hannover maar weinig geschreven. De stadhouder en de gouvernante 
zijn ook veel minder bekend dan voorgangers als Frederik Hendrik, 

Amalia van Solms, Willem III en Mary Stuart. In bijna alle Nederlandse 

schoolboeken voor het geschiedenisonderwijs is wel iets te vinden over 
Willem van Oranje of over Willem V. Soms komt ook de revolutie van 1688-89 
aan bod en wordt er iets verteld over Willem III. Maar Willem IV en Anna van 

Hannover zijn kennelijk niet de moeite van het onthouden waard. Misschien 
wel terecht. Willem IV heeft maar kort het stadhouderschap van alle 
provincies in de Republiek uitgeoefend. En ook Anna heeft niet heel lang 

geregeerd en volgens historici niet met succes. In dit hoofdstuk zal daarom 
niet een pleidooi worden gehouden om de stadhouder en de gouvernante te 
rehabiliteren. Wel zal worden betoogd dat de beelden die van het echtpaar 

gemaakt zijn door predikanten buitengewoon interessant zijn. Want in deze 
preken, die verschenen tussen 1747 en 1759, treffen we een aantal 
belangrijke veranderingen aan. De manier waarop predikanten het 

leiderschap, de deugden, godsdienst en het huwelijk van Willem en Anna 
beschrijven is zo anders dan de manier waarop predikanten Willem III en 
Mary Stuart representeren. Als we lijkpreken over Willem III die in 1702 

verschenen vergelijken met preken die in 1751 naar aanleiding van het 
overlijden van Willem IV werden gepubliceerd, dan lijkt het alsof we een 

andere wereld zijn binnengestapt. Deze wereld is de wereld van beschaving 
en verfijning, van wetenschappelijke kennis en kennis van talen, van diepe 
gevoelens en doorleefde emoties, van bureaucratisch leiderschap en 

moederlijke genegenheid. Deze wereld van verlichting en van emoties, van 
sense and sensibility staat in dit hoofdstuk centraal. Maar eerst keren we kort 
terug naar de wereld van Willem III, die aan het einde van zijn leven nog 

eenmaal in het strijdperk trad tegen de Franse koning Lodewijk XIV.  
 

4.1 De lange weg van Willem IV 

De Spaanse Successieoorlog 

Toen Karel II, de epileptische, verlamde, kale, tandeloze, impotente, dove en 
volstrekt onbekwame koning van Spanje, in 1700 zonder kinderen na te laten 

stierf, werd duidelijk dat hij per testament besloten had de volledige Spaanse 
erfenis aan Filips van Anjou, de tweede zoon van de kroonprins van Frankrijk, 
na te laten. Hoewel Lodewijk XIV met Willem III in 1698 en 1699 

D
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verdelingstraktaten had gesloten waarbij overeen was gekomen de Spaanse 
erfenis tussen de Oostenrijkse Habsburgers en de Franse Bourbons bij 
overlijden van Karel II te verdelen, besloot de Franse koning het testament 

van Karel II toch te aanvaarden. Voor Willem III was dit onacceptabel. Hij was 
boos dat Lodewijk zich distantieerde van vrijwillig gesloten traktaten en was 

bang, nu de Spaanse landen aan een kleinzoon van de Franse koning waren 
toegevallen, dat de Spaanse en Franse monarchieën niet langer gescheiden 
zouden blijven. Het eventuele samengaan van Frankrijk en Spanje onder het 

Huis van Bourbon was voor Willem III onaanvaardbaar omdat het volgens 
hem een grote bedreiging was voor de vrijheid van Europa. Ook de keizer, die 
goede aanspraken kon maken op de Spaanse bezittingen, was niet van plan 

zich bij het besluit van Karel II neer te leggen. Oostenrijk, Engeland en de 
Republiek hernieuwden in 1701 hun alliantie om te voorkomen dat de 
Bourbons het machtsevenwicht in Europa zouden verstoren.891  

Hoewel Willem III twee maanden voor het uitbreken van de Spaanse 
Successieoorlog (1702-1713) overleed, werd al eerder duidelijk dat een 
confrontatie met Frankrijk slechts een kwestie van tijd zou zijn. De 

Oostenrijkers waren reeds in 1701 begonnen met oorlogshandelingen tegen 
Frankrijk in Italië en na een provocatie van de Fransen, die in 1701 troepen in 
de Zuidelijke Nederlanden binnenlieten en de Republiek dwongen haar 

manschappen uit de barrièresteden terug te trekken, leek een oorlog tussen 
de Republiek en Frankrijk onvermijdelijk. Niet alleen dreigde Frankrijk het 
machtsevenwicht Europa te verstoren door Spanje als een verlengstuk van 

Frankrijk te beschouwen, ook was er nu geen buffer meer tussen de Republiek 
en Frankrijk. De barrière in de Zuidelijke Nederlanden werd al sinds de vrede 

van Münster absoluut noodzakelijk geacht om de veiligheid van de Republiek 
tegenover Frankrijk te kunnen garanderen. Verder was de Republiek ervan 
overtuigd dat het Nederlandse handelsstelsel van de afgelopen decennia 

alleen kon overleven als Frankrijk verslagen werd. De Spaanse 
Successieoorlog die vervolgens uitbrak, werd voornamelijk in de Zuidelijke 
Nederlanden en Spanje en gedeeltelijk ook in Italië, Duitsland en Noord-

Amerika gevoerd.  
De oorlog was voor de geallieerden zeer succesvol verlopen. Toch 

waren de uitkomsten van de vrede die in 1713 te Utrecht werd gesloten nogal 

teleurstellend voor Oostenrijk en de Republiek. Frankrijk had eerder in het 
geheim een afzonderlijk vredesverdrag met Groot-Brittannië weten te sluiten 
waarbij de Britten grote concessies werd gegund zoals het monopolie op de 

slavenhandel naar Spaans-Amerika in ruil voor erkenning van de kleinzoon 
van Lodewijk als koning van Spanje en Spaans-Amerika. De Republiek en 
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Oostenrijk hadden de voor hen nadelige vredesbepalingen proberen om te 
buigen door zonder de Britten de oorlog tegen Frankrijk voort te zetten. Toen 
dit niet mogelijk bleek was ondertekening van het vredesverdrag de enige 

optie die overbleef. De Republiek hield een klein trauma over aan de rol die 
Engeland had gespeeld bij de vrede van Utrecht. Zij had het idee vergeefs de 

grootste militaire inspanningen geleverd te hebben tijdens de oorlog zonder 
daarvan de vruchten te hebben kunnen plukken. Terwijl het Staatse leger op 
zijn hoogtepunt een omvang van bijna 120.000 man bedroeg, had Groot-

Brittannië maar 70.000 man in de strijd gebracht. Tijdens de Spaanse 
Successieoorlog had de Republiek dus grote offers gebracht. De belangrijkste 
handelsvoordelen waren echter aan Groot-Brittannië toegekomen. Schrale 

troost was dat de Republiek haar zo gewenste barrière had weten te 
behouden.892  

Na de vrede van Utrecht diende de Republiek een andere koers te 

varen. De oorlogen tegen Frankrijk die de Nederlanders vanaf 1672 hadden 
gevoerd, hadden hen financieel uitgeput. De kosten voor de militaire operaties 
in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog waren 

zonder financiële steun van Groot-Brittannië in zijn geheel door de Republiek 
opgebracht. De Hollandse schuldenlast was tijdens de oorlog van 1672-1678 
gestegen met 38 miljoen, tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) met 28 

miljoen en tijdens de Spaanse Successieoorlog met 128 miljoen gulden.893 De 
schuldenlast was dus hoog en de belastingdruk zwaar. De Republiek kon het 
zich gedurende de achttiende eeuw niet meer permitteren een actief 

buitenlands beleid te voeren zoals ze dat onder Willem III gedaan had. Een 
constante doelstelling van het buitenlandse beleid was nu het behoud van de 

vrede in Europa waarbij de Republiek gezien de slechte toestand van de 
overheidsfinanciën en de geringe militaire weerbaarheid groot belang had.  

In de buitenlandse politiek van de Republiek na de vrede van Utrecht 

wijst men doorgaans twee stromingen aan. Een groep regenten onder leiding 
van Amsterdam was van mening dat de Republiek een strikte neutraliteit 
diende te voeren. De onthoudingsgezinde regenten wensten alleen een 

alliantie met Groot-Brittannië te onderhouden en verder zo weinig mogelijk 
actieve inmenging in buitenlandse aangelegenheden. Naast de 
onthoudingsgezinde regenten waren er ook regenten die voorstander waren 

van een zekerheidspolitiek. De tegenstellingen tussen deze twee stromingen 
waren niet groot. Ook de voorstanders van de zekerheidspolitiek waren zich 
ervan bewust dat de Republiek haar vroegere enorme continentale 

inspanningen nooit zou kunnen herhalen. Zij streefden niet naar territoriale 

                                                                    
892 J. Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa (Groningen 1980) 2-3; Jonathan I. 
Israel, De Republiek 1477-1806 (Paperback-editie, 5e druk; Franeker 2001) 1070-1077. 
893 Aalbers, De Republiek en de vrede, 5. 
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uitbreiding, maar wensten wel de barrière in de Zuidelijke Nederlanden te 
behouden. Zekerheidspolitici waren evenzeer voorstanders van de vrede in 
Europa, maar zij trachtten die te bereiken door het leger en de vloot ook in 

vredestijd op peil te houden en actief allianties met Europese mogendheden 
aan te gaan.894 

Ondanks de behoedzame buitenlandse politiek van de regenten 
diende de Republiek na een relatief stabiele periode van ongeveer dertig jaar 
waarin het de vruchten van de vrede kon plukken, zich voor te bereiden op 

een nieuwe confrontatie met Frankrijk. De directe aanleiding voor de 
vernieuwde oorlogsdreiging vormde de inval van Pruisen in Oostenrijk. 
Frederik de Grote, Pruisisch koning sinds 1740, besloot na het overlijden van 

keizer Karel VI in datzelfde jaar de troonopvolging van Maria Theresia, de 
dochter van de keizer, te betwisten en Silezië binnen te vallen. Conform de 
Pragmatieke Sanctie (1713) en het tweede Verdrag van Wenen (1731) was de 

Republiek verplicht Maria Theresia in haar troonaanspraken te steunen en het 
grondgebied van Oostenrijk te garanderen. Ook Groot-Brittannië was aan deze 
afspraken middels het tweede Verdrag van Wenen gebonden. Hoewel de beide 

zeemogendheden Oostenrijk financieel steunden, kwam Maria Theresia nog 
verder in de problemen omdat Frankrijk zich bij Pruisen aansloot en in 1741 
een leger van 40.000 man naar het Heilige Roomse Rijk stuurde. Hoewel de 

Republiek de neutraliteit tegenover Frankrijk probeerde te bewaren, werd zij 
onvermijdelijk in de Oostenrijkse Successieoorlog meegesleept omdat zij nog 
steeds een integraal deel uitmaakte van het Europese stelsel van 

bondgenootschappen en een belangrijke positie in de Europese diplomatie 
innam.  

Toen de Oostenrijkers met hulp van Engeland en de Republiek de 
Fransen uit het Heilige Roomse Rijk wisten te verjagen, zette Lodewijk XV zijn 
zinnen op de Oostenrijkse Nederlanden. De koning van Frankrijk wilde het 

voorbeeld van zijn overgrootvader Lodewijk XIV volgen en roem vergaren als 
de veroveraar van de Zuidelijke Nederlanden. De barrière in de Oostenrijkse 
Nederlanden, die bedoeld was als buffer tussen de Republiek en Frankrijk om 

zodoende in geval van oorlog voldoende tijd te verschaffen om het Staatse 
leger op oorlogssterkte te krijgen en de verdediging van het land in orde te 
maken, werd in de jaren 1744-1746 door het Franse leger langzaam maar 

zeker ontmanteld. Vesting na vesting werd door de Fransen veroverd en de 
geallieerden werden steeds verder teruggedrongen. Voor de Republiek 
ontstond de vreemde situatie dat het de facto verzeild was geraakt in een 

oorlog die zij niet gewenst had, terwijl Frankrijk officieel niet in oorlog was 
met de Republiek. De Republiek hield tegenover Frankrijk vol dat zij strikt 
neutraal was en wenste te blijven, maar de Franse koning rukte 
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onverbiddelijk op richting het grondgebied van de Republiek. In 1746 hadden 
de Fransen vrijwel geheel de Oostenrijkse Nederlanden in handen. Om de 
Republiek te dwingen hun gewapende steun aan Engeland en Oostenrijk te 

staken, besloten zij in april 1747 Nederlands grondgebied binnen te trekken. 
Lodewijk XV had al eerder verklaard dat hij het grondgebied van de Republiek 

niet langer kon ontzien. Zonder oorlogsverklaring trokken de Fransen met een 
betrekkelijk klein leger Staats-Vlaanderen binnen en namen de steden Hulst, 
Axel en Sas van Gent in. Een aanval op Zeeland of Holland hadden de Fransen 

in het geheel niet in de zin. Zij achtten dit schier onmogelijk. De Fransen 
hadden slechts een kleine militaire operatie voor ogen ten einde hun politieke 
en diplomatieke doeleinden te verwezenlijken.895  

 
De lange weg van Willem IV 

Eind maart had het Franse leger zich al getoond in de buurt van Bergen op 

Zoom, wat voor grote onrust in Zeeland zorgde. Toen de Fransen in april 
Staats-Vlaanderen binnentrokken, leidde dit tot een regelrechte paniek onder 
de Zeeuwse bevolking. De bedreiging van het Franse leger viel in geen enkel 

opzicht te vergelijken met de situatie in 1672, maar de paniekreactie die de 
aanwezigheid van de Fransen veroorzaakte had veel weg van een reprise van 
het rampjaar. Door de volksbewegingen die de aanstelling van Willem IV 

eisten, wankelde de Zeeuwse en Hollandse regentenoligarchie en haar val 
werd in korte tijd bewerkstelligd door de aanhoudende roep om Oranje. In het 
Zeeuwse stadje Veere keerde de schutterij zich tegen de vroedschap en eiste 

zij herstel van het stadhouderschap. In Middelburg en Zierikzee gaven de 
regenten na een reeks onlusten toe aan de wens van het volk om het 

stadhouderschap te herstellen. De Staten van Zeeland kondigden dit herstel 
op 28 april af. Ook door de Engelsen werd druk uitgeoefend om de prins te 
bevorderen. De Engelse koning hoopte dat zijn schoonzoon Willem IV aan de 

macht zou komen. Hij verwachtte dat de Republiek na de aanstelling van 
Willem IV als stadhouder en kapitein-generaal haar halfslachtige 
neutraliteitspositie zou opgeven en dat de prins van Oranje Frankrijk de 

oorlog zou verklaren. Daarom liet de commandant van het Engelse eskader 
dat voor Vlissingen gelegen was op 25 april weten dat zij van mening waren 
dat de prins tot stadhouder diende te worden verheven.  

De onrust die in Zeeland begon sloeg vervolgens over naar de overige 
stadhouderloze gewesten. Naarmate de Fransen Staats-Vlaanderen verder 
binnentrokken nam de spanning toe. Het volk van Rotterdam ging 26 april de 
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straat op met oranje kokardes en linten. De onrust nam zo snel toe dat de 
vroedschap zich genoodzaakt voelde het herstel van het stadhouderschap in 
de Staten van Holland aan de orde te stellen. Hoewel de Hollandse regenten 

zich niet meteen gewonnen gaven, waren zij na massale demonstraties in Den 
Haag en Dordrecht volstrekt gedemoraliseerd. Op 3 mei werd Willem IV 

officieel tot stadhouder van Holland uitgeroepen. Op vele plaatsen in Holland 
braken spontaan volksfeesten uit met banketten en vuurwerk. Nadat 
vervolgens ook de Staten van Utrecht en de Staten van Overijssel de prins van 

Oranje tot stadhouder over hun gewesten had uitgeroepen, stond er voor het 
eerst in de geschiedenis van de Republiek een stadhouder aan het hoofd van 
alle provincies. Willem Karel Hendrik Friso was zijn naam, geboren op 11 

september 1711, een aantal maanden nadat zijn vader ongelukkig om het 
leven was gekomen.896 
 Willem IV spiegelde zich graag aan Willem III. Hun levens hebben een 

aantal overeenkomsten. Ook Willem IV moest wachten op een oorlog voordat 
hij het stadhouderschap zou verkrijgen. Ondanks zijn ambitie en inzet diende 
hij tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) vele 

teleurstellingen te incasseren. Omstreeks 1740 zag de situatie er zo slecht uit 
dat hij overwoog om naar Duitsland te vertrekken. Zijn Duitse landen 
bestuurde de prins zonder veel problemen, maar in de Republiek wist hij tot 

1747 nauwelijks een rol van betekenis te spelen.897 Zijn vader trouwens ook 
niet. Johan Willem Friso (1687-1711), een telg uit het geslacht Nassau-Dietz, 
was weliswaar door de kinderloze Willem III aangewezen als zijn enige 

erfgenaam, maar de Hollandse regenten waren niet van plan hem als 
stadhouder aan te wijzen. Willem III had in zijn regeerperiode een 

aanzienlijke machtsbasis weten op te bouwen gebaseerd op patronage, 
beïnvloeding van de magistraatsbestellingen, controle over leger en vloot en 
de verwevenheid van de regentenelite met het Oranjehof. De koning-

stadhouder had meer macht weten te verwerven dan zijn voorgangers Willem 
II en Frederik Hendrik. Toen de persoon waarom dit hele systeem draaide 
overleed, klapte dit stelsel ineen.898 De veranderingen in het politieke bestel 

die op de dood van Willem III volgden waren fundamenteel. Het Oranjehof 
speelde na 1702 geen rol van betekenis meer in het politieke landschap van 
de Republiek en de Friese Nassaus konden ook geen vuist maken. Het 

republikeinse gedachtengoed en de ideologische traditie van de 
staatsgezinden werden herontdekt en opnieuw aangeprezen. De ideologie van 

                                                                    
896 P. Geyl, Willem IV en Engeland tot 1748 (vrede van Aken) (Den Haag 1924) 213-214; 
Israel, De Republiek, 1173-1175. 
897 G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw (Amsterdam 1999) 37. 
898 Mörke, ‘De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw’ in: Peter 
te Boekhorst e.a. ed., Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-
antropologisch perspectief (Meppel 1992) 75. 
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de ware vrijheid voerde weer de boventoon. In enkele gewesten waaronder 
Zeeland en Gelderland braken weliswaar onlusten uit tussen orangistische en 
staatsgezinde regentenfamilies die elkaar de macht betwistten, maar na 

verloop van tijd kregen de staatsgezinde regenten de overhand en zeker na de 
dood van Johan Willem Friso zaten zij stevig in het zadel.899  

De staatsgezinde regenten profiteerden van het machtsvacuüm dat na 
de dood van Willem III was ontstaan. Hoewel de orangisten hun hoop hadden 
gesteld op Johan Willem Friso, die in 1707 meerderjarig was geworden, 

beschikte de Friese stadhouder noch over de middelen, noch over het 
prestige, noch over het patronagenetwerk om de staatsgezinde regenten op 
andere gedachten te brengen en hem in de belangrijkste provincies tot 

stadhouder te benoemen. Bovendien was Johan Willem Friso, die in 1708 ook 
het stadhouderschap van Groningen verkreeg, aanvankelijk meer 
geïnteresseerd in militaire aangelegenheden en trachtte hij zijn expertise te 

vergroten en roem te vergaren door deel te nemen als generaal aan de 
Spaanse Successieoorlog. Daarnaast had Willem III Johan Willem Friso 
weliswaar aangewezen als universeel erfgenaam, maar een deel van de 

nalatenschap van de koning-stadhouder werd op goede gronden door de 
koning van Pruisen opgeëist. Frederik I van Pruisen (1657-1713) was immers 
een volle neef van Willem III via zijn moeder, Louise Henriette, de oudste 

dochter van Frederik Hendrik. Johan Willem Friso was ook verwant met 
Willem III en wel via zijn moeder en zijn vader. Zijn vader was een zoon van 
Albertine Agnes, de vijfde dochter van Frederik Hendrik en zijn moeder was 

een dochter van Henrietta Catharina, de zesde dochter van Frederik Hendrik. 
De nalatenschap van Willem III was een lastige zaak. Op basis van het 

testament van Frederik Hendrik kon de koning van Pruisen aanspraak maken 
op de Oranje-erfenis en op basis van het testament van Willem III had Johan 
Willem Friso de beste papieren. De erfeniskwestie sleepte zich een aantal 

jaren voort. Juist toen Johan Willem Friso in 1711 naar Den Haag afreisde om 
tot een overeenkomst te komen met de koning van Pruisen, verdronk hij 
tijdens de overtocht bij Moerdijk op 14 juli. Hij liet een zwangere vrouw 

achter, Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), die op 11 september 
beviel van een zoon, die vernoemd werd naar Willem III, Karel II van 
Engeland, Frederik Hendrik en zijn pas overleden vader.900  

Willem Karel Hendrik Friso was niet met een gouden lepel in de mond 
geboren en moest heel wat teleurstellingen en plagerijen van regenten 
verduren. Maar langzaam maar zeker verbeterde zijn positie. Bij geboorte was 

Willem IV al stadhouder van Friesland en in 1718 werd hij benoemd tot 

                                                                    
899 Israel, De Republiek, 1061-1070. 
900 Marijke Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassau’s 
voor de erkenning van hun rechten, 1702-1747 (Hilversum 2007) 24-25, 201-224. 



 
214 
 

toekomstig stadhouder van Groningen. In 1722 kozen ook de Staten van 
Drenthe hem tot stadhouder. In datzelfde jaar ijverden ook orangisten in 
Gelderland ervoor om Willem IV aan te stellen als stadhouder. De 

staatsgezinde provincies van Holland, Zeeland en Overijssel mengden zich in 
deze Gelderse kwestie en probeerden te voorkomen dat Gelderland een 

nieuwe stadhouder zou aanwijzen met het argument dat dit verdeeldheid zou 
zaaien in de Republiek. De Staten van Gelderland besloten ondanks de druk 
die de bovengenoemde provincies uitoefenden in 1722 het stadhouderschap 

aan Willem IV te vergeven, dat hij bij meerderjarigheid kon uitoefenen. 
Hoewel de instructie weinig macht gaf aan de toekomstige stadhouder, leidde 
het Gelderse besluit tot grote onvrede bij de staatsgezinde regenten. Holland 

reageerde met een resolutie die in 1723 werd aangenomen en die vervolgens 
door Zeeland, Utrecht en Overijssel gesteund werd, waarin het voornemen 
werd uitgesproken om met andere provincies samen te werken om op die 

manier de stadhouderloze regentenheerschappij in stand te houden. Maar 
stukje bij beetje wonnen de stadhoudersgezinden veld. In 1729 werd Willem 
IV meerderjarig en kon hij zich in de actieve politiek mengen als stadhouder 

van Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland. In 1732 wist hij het geschil 
met de koning van Pruisen over de erfenis van Willem III te beëindigen. De 
koning van Pruisen zou afzien van alle rechten op de erfenis van Willem III in 

de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden in ruil voor de rechten op 
Willems erfenis in Duitsland. Daarnaast zouden zowel de koning van Pruisen 
als de Friese Nassaus in het vervolg het recht verkrijgen de titel prins van 

Oranje te dragen.901 
De Friese Nassaus beschouwden zich als de rechtmatige erfgenamen 

van de Oranjetak van hun familie en probeerden gebruik te maken van het 
Oranjecharisma om de macht en aanzien van hun eigen dynastie te vergroten. 
Zij committeerden zich aan de naam en de geschiedenis van Oranje om hun 

prestige te vergroten. Zo liet Johan Willem Friso in 1709 niet alleen portretten 
van zijn ouders, van zichzelf en van zijn vrouw maken, maar ook van Willem 
III. Dit portret van de koning-stadhouder kreeg een prominente plaats in de 

grote ceremoniezaal van het Leeuwardense hof, boven de 
schoorsteenmantel.902 Ook Willem IV, die reeds voor 1732 toen de 
erfeniskwestie met de koning van Pruisen tot een einde kwam zich met de 

titel prins van Oranje tooide, zag zichzelf als de vanzelfsprekende voortzetter 
van de roemrijke Oranjedynastie. In het kasteel van Breda liet Willem IV na 
zijn huwelijk met Anna van Hannover (1709-1759) voorstellingen hangen die 
                                                                    
901 Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje, 95-172, 285-288; Israel, De Republiek, 
1091-1094. 
902 Rita Mulder-Radetzky, ‘Het hof van Willem en Anna in Leeuwarden’ in: J.J. Huizinga 
ed., Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 
1747 (Franeker 1997) 64; Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje, 73-78. 
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hem in een dynastieke context plaatsten en zijn militaire en staatkundige 
ambities verbeeldden. In de beide presentiekamers, de door gasten en 
belangrijke personen veelvuldig bezochte vertrekken, waren beeltenissen van 

Willem I, Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik te zien. Ook hingen er 
tapijten waarop de stadhouders Willem II en Willem III waren afgebeeld. 

Breda was dan ook een echte Oranjestad. Willem van Oranje, Maurits, 
Frederik Hendrik, Willem II en Willem III waren heren van Breda geweest. In 
1732 had Willem IV de baronie van Breda ontvangen die na de dood van 

Willem III sinds 1706 door de Staten-Generaal waren beheerd.  
In september 1737 hield de prins van Oranje zijn intrede in Breda als 

nieuwe heer en baron van de stad. Deze plechtige intocht was een van de 

weinige lichtpuntjes in de carrière van Willem IV totdat hij in 1747 tot 
stadhouder van de belangrijkste gewesten zou worden benoemd. Het 
programma bestond onder andere uit een feestelijke rede van de 

Burgemeester van Breda en een rondrit door de stad die versierd was met 
erepoorten en bloemen.903 Twee dagen later, op zondag 15 september, hield 
de oudste predikant van de stad, Gabriel van de Velde, in aanwezigheid van 

Willem IV en Anna van Hannover een preek over de Aäronitische zegen (Num. 
6:24-25). De inhuldigingspreek schijnt goed in de smaak te zijn gevallen bij de 
nieuwe heer van Breda. Willem IV schreef erover in een brief: ‘Nous avons eté 

hier matin a la Grande Eglise entendre le vieu bon Homme van de Velde, qui a 
fait un tres beau sermon a l’occasion de notre prise de possession.’904 

In de preek over de tekstwoorden: ‘De HEERE segene u, ende behoede 

u: De HEERE doe sijn aengesicht over u lichten, ende zy u genadig: De HEERE 
verheffe sijn aengesicht over u, ende geve u vrede’ spreekt Van de Velde de 

hoop uit dat God het prinselijk paar zal zegenen. Hij toont zich natuurlijk 
verheugd dat Willem IV als erfgenaam van het doorluchtige Oranjehuis, ‘op 
eene hoogstatelyke wyse’ als heer van Breda is ingehuldigd.905 De predikant 

ziet in Willem IV de opvolger van de kloeke Oranjes die ‘ons Vaderland en de 
Protestantsche Kerke soo vele en soo wesendlyke Voordeelen hebben 
toegebragt, dat de Geheugenisse daar van niet sal sterven, soo lang de 

Dankbaarheid by ons niet geheel gestorven is’. Zo lang er in de Republiek, zo 
vervolgt de Bredase herder en leraar, nog ‘onpartydige Liefhebbers van de 

                                                                    
903 F.H. Schmidt, Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw (Zwolle 1999) 
hoofdstuk 1. 
904 Geciteerd naar: Schmidt, Pieter de Swart, 20. 
905 Gabriel van de Velde, Kerk-reden over num. vi. 24-26. ter gelegenheid van 
d'inhuldiging van Syne doorlugtigste hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, prince van 
Oranje en Nassau, als herr en baron van Breda, ende van haare koninklyke hoogheid 
Anna, kroonprincesse van Groot-Brittanje (Den Haag 1737) 2. De preek is integraal 
opgenomen in de beschrijving van de intrede van 1737: Pieter de Swart, Het blyde 
Breda, ofte Kort verhaal van de plegtige intrede van [...] Willem Carel Hendrik Friso [...] 
op den XIII. van herfst-maand, MDCCXXXVII (Den Haag 1737). 
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Vryheid, en van den Godsdienst sullen wesen’, zullen de roemrijke daden van 
de Oranjestadhouders niet worden vergeten. Het moet Willem IV goed hebben 
gedaan dat Van de Velde hem in één adem noemt met de Oranjehelden aan 

wie hij zichzelf spiegelde. Ook zal het een opsteker geweest zijn dat de 
predikant hem Gods zegen toewenst ‘in alles, wat gy doed, en in alles, waar 

aan gy uwe handen slaat’. Dat God de wens mag vervullen, vervolgt Van de 
Velde, ‘welke Benaja, de Sone Jojada over Salomo den Sone Davids dede, 
namentlyk dat synen Throon grooter mogte worden, dan die van synen 

Vader’.906 De predikant refereert dus indirect aan de ambitie van Willem IV 
het stadhouderschap over alle gewesten van de Republiek te verkrijgen en 
spreekt zijn zegen over dit project uit. Verder hoopt Van de Velde dat God de 

prins zegent ‘met Vorstelyke Kinderen: op dat uw Doorlugtig Huis, ten goed 
van de Nakomelingschap, gebouwd worde. De Heere make de Princesse als 
Rachel en als Lea, die beide het Huis Israëls gebouwd hebben’.907 Tot slot 

verwacht hij van de prins en prinses dat zij zullen zijn ‘een Voedsterheer en 
eene Zoogvrouwe van Gods Kerke’.908  

In de historiografie worden de Friese Nassaus soms als provinciaals 

en onbetekenend weggezet. Volgens sommige historici hadden de 
staatsgezinde regenten in de eerste helft van de achttiende eeuw de touwtjes 
stevig in handen en kwam de aanstelling van Willem IV als stadhouder over 

Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel in 1747 min of meer uit de lucht 
vallen.909 Het is de vraag of deze voorstelling van zaken terecht is. De feesten 
die in 1747 spontaan uitbraken bij de aanstelling van Willem IV als 

stadhouder geven aan dat in het Tweede Stadhouderloze Tijdperk de hoop op 
een Oranje als stadhouder levend bleef. Het laat ook zien dat het geloof in een 

Oranjestadhouder die de regentenoligarchie in toom zou houden en net als 
zijn voorvaderen bij tijden van gevaar land en kerk, religie en vrijheid zou 
beschermen springlevend was.910 De preek van Van de Velde van september 

1737 is een zeer duidelijke uitdrukking van deze Oranjemythe. Hoe 
wijdverbreid dit orangisme was, is moeilijk te peilen. Over de populariteit van 
Willem IV in de Republiek tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk valt 

niets met zekerheid te zeggen. Opvallend is wel dat de aanwezigheid van 

                                                                    
906 Van de Velde, Kerk-reden, 8. 
907 Ibidem, 8. 
908 Ibidem, 9. 
909 Zie bijvoorbeeld: A. Th. van Deursen, ‘The Dutch Republic, 1588-1780’ in: J.C.H. 
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Modernity of a “Glorious Revolution”’ in: Margaret C. Jacob en Wijnand W. Mijnhardt 
ed, The Dutch Republic in the eighteenth century. Decline, Enlightenment, and Revolution 
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Willem IV in Engeland kon rekenen op enorm veel enthousiasme en veel 
toeloop van volk. Toen hij in 1734 in Londen aankwam vanwege het 
aanstaande huwelijk met Anna van Hannover, was de menigte zo groot dat het 

volk met het werpen van stenen op afstand diende te worden gehouden. De 
Friese stadhouder werd gezien als de voortzetter van de Oranjedynastie die 

protestantse helden als Willem I en Willem III had voortgebracht. Volgens 
Hannah Smith was Willem IV zelfs populairder dan de oudste zoon van de 
koning, Frederick, de prince of Wales.911 

Hoe populair het huwelijk in 1734 met de oudste dochter van George 
II (1683-1760), sinds 1727 koning van Groot-Brittannië, in het buitenland ook 
was, in de Republiek kon men er nauwelijks warm voor lopen. Reeds in 1728, 

toen het Britse hof de mogelijkheid tot een huwelijk opperde, reageerde de 
raadpensionaris Simon van Slingelandt zo afwijzend dat het idee enkele jaren 
terzijde werd gelegd.912 De reacties van de regenten op de huwelijken van 

Willem II, III en IV met Engelse prinsessen zijn overigens een goed voorbeeld 
van de veranderende positie van de Oranjes in de Republiek sinds 1650 en de 
allergie die men voor een stadhouderlijk bewind had ontwikkeld. De Staten 

van Holland en de Staten-Generaal hadden in 1641 nog enthousiast 
gereageerd op het voornemen van Frederik Hendrik voor zijn zoon een 
huwelijk te arrangeren met Mary Stuart, de dochter van Karel I.913 Toen echter 

in 1677 uitlekte dat de reis van Willem III naar Engeland niet tot doel had 
Karel II over te halen zijn vriendschappelijke banden met Frankrijk te 
verbreken, maar Mary Stuart als bruid voor zichzelf te verwerven, daalden in 

Amsterdam de koersen van de beurs.914 Echt vijandig reageerden de regenten 
op het huwelijk van Willem IV met Anna van Hannover in 1734. De 

felicitatieboodschap van de Staten-Generaal aan de Engelse koning George II 
kon niet worden misverstaan:  
 

Naardemaal Uwe Majesteit eene vrije Republiek, als de onze is, 
verkozen heeft tot eene verblijfplaats voor zijne teder beminde 
Dogter; hoopen wij, dat zij daar vinden zal al ’t genoegen welke de 

gelegenheid der Plaatsen en de tegenwoordige gesteldheid onzer 

                                                                    
911 Hannah Smith, ‘The Idea of a Protestant Monarchy in Britain, 1714-60’, Past and 
Present 185 (2004) 108-109; Hannah Smith, Georgian Monarchy. Politics and culture, 
1714-1760 (Cambridge enz. 2006) 46-47. 
912 Israel, De Republiek, 1094. 
913 Jonathan Israel, ‘The courts of the House of Orange c. 1580-1795’ in: Johan 
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Regeeringe, welker behoudenis ons ter herte gaat, aan haar zullen 
geeven.915 

 

De staatsgezinde regenten waren bang, nu in 1732 het geschil tussen de 
koning van Pruisen en de Friese Nassaus was bijgelegd en Willem IV met de 

oudste dochter van de Engelse koning was getrouwd, Willem met meer kracht 
en met groter gezag aanspraken zou doen op de positie van stadhouder en 
kapitein-generaal. Het prinselijk paar werd koeltjes ontvangen door de 

Amsterdamse burgemeesters, die hen, terwijl zij op doortocht waren naar 
Friesland, op de kade lieten staan zonder hun een officieel ontvangst te 
geven.916 

 Deze vijandige reactie van de regenten geeft weer dat zij in Willem IV 
een geduchte vijand zagen. Dat de Friese stadhouder inderdaad gezag in de 
Republiek had, blijkt ook wel uit het gegeven dat staatsgezinde schrijvers zich 

genoodzaakt voelden in de bres te springen voor de ware. De pennenstrijd 
tussen staatsgezinden en prinsgezinden die in de jaren 1736-1739 losbarstte 
spitste zich toe op de republikeinse vrijheid. Volgens de staatsgezinden kwam 

die vrijheid in groot gevaar indien ambten op basis van erfelijkheid werden 
vergeven. Het erfstadhouderschap behoorde volgens hen daarom niet tot de 
vrije constitutie van de Republiek, omdat het uit zijn aard in strijd werd geacht 

met de vrijheid. Volgens staatsgezinden hadden de Oranjestadhouders altijd 
het beginsel van de vrijheid bedreigd en soms onder het mom van de 
bescherming van de vrijheid hun macht weten te vergroten. Prinsgezinden 

stelden daar tegenover dat het stadhouderschap altijd een integrerend 
bestanddeel van de oude constitutie had gevormd. Onder het begrip vrijheid 

verstonden zij, anders dan staatsgezinden, een regering volgens de wet, de 
constitutie, en volgens hen maakte het stadhouderschap daar deel van uit. 
Door te verwijzen naar de deugdzame levens van prinsen van Oranje wilden 

zij laten zien dat de stadhouders in geen geval de republikeinse vrijheid 
hadden bedreigd en nooit naar de soevereiniteit hadden gestreefd. Een van de 
voordelen van het stadhouderschap was volgens de prinsgezinden dat een 

Oranjestadhouder leiding kon geven aan provincies die verschillende 
belangen hadden. Zonder een Oranje aan het hoofd zou van de harmonie 
tussen de provincies niets terecht komen.917 

 

                                                                    
915 Geciteerd naar: Schutte, Oranje, 36. 
916 Ibidem, 37. 
917 W.R.E. Velema, ‘God, de deugd en de oude constitutie. Politieke talen in de eerste 
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4.2 De revolutie van 1747 

Predikanten over de restauratie 

De restauratie van het stadhouderschap kwam zeker niet uit de lucht vallen. 

Tussen het jaar waarop hij meerderjarig werd, in 1729, en zijn aanstelling in 
1747 had Willem IV zijn positie aanzienlijk versterkt. En zoals gezegd bleek 

uit de volksbewegingen in 1747-48 dat de Oranjemythe springlevend was. 
Zonder de aanwezigheid van dit populaire orangisme zou Willem IV misschien 
wel nooit tot stadhouder en kapitein-generaal van alle provincies zijn 

benoemd. Onderdeel van de Oranjemythe was dat God Oranjestadhouders 
gebruikte als instrumenten in zijn hand om de religie en vrijheid van de 
Republiek te beschermen in tijden van gevaar. Dit geloof in Gods 

voorzienigheid was ook aanwezig bij Willem IV en zijn medestanders. Zij 
waren er vast van overtuigd dat eens de dag zou aanbreken dat God Willem 
zou roepen om als stadhouder en kapitein-generaal de fundamenten van de 

Republiek te beschermen en te bewaren.918 Deze gedachte vormt ook de kern 
van de vele gelegenheidspreken die in de jaren 1747-49 gepubliceerd werden. 
In deze preken wordt de verheffing van Willem IV in 1747 gezien als een 

legitieme, Gode welgevallige gebeurtenis. 
 Wat opvalt in deze preken is dat predikanten met veel meer 
vrijmoedigheid dan vijftig of honderd jaar eerder politiek gevoelige 

onderwerpen ter sprake brengen. Voor predikanten stond het natuurlijk 
buiten kijf dat zij de wettige overheden dienden te gehoorzamen en dat zij 
gehoorzaamheid aan deze overheden dienden te prediken. Overheden waren 

immers een instelling van God en verzet is volgens Romeinen 13 niet 
toegestaan. Deze stelregel weerhield predikanten er echter niet van het beleid 

van de stadhouderloze gewesten ten aanzien van de prins van Oranje openlijk 
te bekritiseren. Zoals we hebben gezien werden in preken over Willem III 
gevoelige onderwerpen, zoals de uitsluiting van de prins van publieke ambten, 

veelal gedepolitiseerd door er over te zwijgen. In preken over Willem IV is dat 
anders. De predikant Metelerkamp beseft zich wel dat het ‘een Predikant niet 
past in het openbaer op den Predikstoel uit te weiden in Politieke reflexcieën’, 

maar niettegenstaande deze fatsoensnorm schrijft hij ‘dat verscheide Vorsten 
en Regenten van Nederland’ Willem IV behandelden als een ‘verworpen fakkel 
… wiens licht en luister, wiens Oorlogs vuur en glorie men zogt te doven.’919  

Vele predikanten laken de houding van de stadhouderloze gewesten 
tegenover de prins van Oranje. Volgens Hofstede is het niet toevallig dat de 
Republiek in 1672 en 1747 op de rand van de afgrond heeft gestaan. 

                                                                    
918 Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje, 84-85. 
919 Egbert Metelerkamp, De vreugde-bazuin eener gepaste dank-vermelding geblazen [...] 
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Voorafgaand aan de vijandelijke invallen in die jaren had men immers ‘de 
oude wyze van Regeering’ veranderd en als men in deze jaren niet een 
stadhouder had aangesteld was het land wellicht verloren gegaan.920 Volgens 

Van Velzen is ‘het smadelijk behandelen van den Prins/ wiens Voorouders en 
Nabestaenden zoo veel gedaen hebben tot behoudenis van ons Vaderland/ 

eene der openbare zonden van ondankbaerheit’ waardoor God ‘in tegenheit 
met ons Land gehandelt heeft’.921 Ook Van Adrichem bekritiseert de periode 
waarin ‘de naam van Oranje zelve niet mogt genaamt worden’ en 

verscheidene geschiedschrijvers probeerden het Nederlandse volk ‘van dat 
zoo gezegende Oranje Huis, maar afkerig te maken.’922  

Het zijn vooral deze kritische predikanten die de verheffing van 

Willem IV zien als een omwenteling bewerkstelligd door het volk. God heeft 
de roep om Oranje gehonoreerd ondanks de tegenwerking van staatsgezinde 
regenten, zo redeneren zij. De frase waarmee een aantal predikanten dit 

kernachtig verwoorden is: vox populi, vox dei. Van Velzen schrijft bijvoorbeeld: 
‘Indien men ooit zeggen mag vox populi vox Dei, de stemme des volks is de 
stemme Godts, zoo is het/ dunckt my/ in dit wondergeval/ want daer is een 

vry algemeene en ongemeene stemme van Nederlants volk/ ofte eene 
roepinge gehoort van den Prins tot Stadhouder, en Godt heeft door zijne 
voorzienigheit deze stemme aenstonts gehoort ende verhoort’.923 God, aldus 

nog steeds Van Velzen ‘heeft tot deze aenstelling in zijne voorzienigheit 
gebruikt/ niet zoo zeer de Regenten of Staten van de voorheengemelde 
Provintien … maer het volk/ niet het grauw … maer ook ende vooral de 

Borgers en Ingezetenen’.924 Door openlijk partij te kiezen voor Oranje en 
staatsgezinde regenten te bekritiseren, wijken predikanten af van hun 

voorgangers die in de periode 1650-1702 getracht hadden de tegenstellingen 
tussen staatsgezinden en orangisten in hun gepubliceerde preken zo veel als 
mogelijk te pacificeren. Voor hen was tweespalt en twist een gruwel. Zij riepen 

                                                                    
920 Petrus Hofstede, De welgelukzaligheid van een land, wiens koning een zoone der 
edelen is, toegepast op Nederlands welvaaren onder de regeeringe van eenen 
Stadthouder ... uit het Huis van Oranje en Nassouw: of Leerreden, over Prediker 10. vs. 17. 
eerste lid; uitgesprooken en naderhand met breede aanteekeningen vermeerderd by 
gelegentheid der verheffinge van Willem den IV, tot de hoogste ampten van deeze landen 
(Amsterdam 1747) 38. 
921 Cornelius van Velzen, Jehovaas sterkte aan Nederlandts volk door de Prinsen van 
Orange en Nassauw in voorige dagen ende in dit jaar 1747 door de verheffinge van Z. H. 
W. K. H. Friso tot Stadhouder ... aangeweezen in eene predicatie over 2 Chron. 16 vs. 9 
(Groningen 1747) 51. 
922 Thomas van Adrichem, Godts daden by ondervindinge gesien in het daarstellen en 
weder wegnemen van het verwoestend oorlogs sweerd: voorgesteld in een leerreede over 
Psalm 46: 9, 10, op den plechtigen dank- en bededag uitgesproken, den 11. Juny 1749 
(Westzaandam 1749) Voorreden aan den bescheiden leezer. 
923 Van Velzen, Jehovaas sterkte, 43. 
924 Ibidem, 42. 
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op tot eenheid en concordia. In veel preken die verschenen in de periode 
1747-1749, worden juist tegenstellingen benadrukt. Een van de manieren 
waarop predikanten dit doen is door het gebruik van het begrip ‘patriot’.925 

Volgens hen waren het vooral de trouwe, vrome en oprechte patriotten die de 
komst van de prins van Oranje begeerden. ‘De luisteryke verheffinge van uwe 

Doorlugtige Hoogheit’, schrijft Metelerkamp bijvoorbeeld, heeft ‘het harte van 
alle eerlyke en vrome Patriotten vervult’.926 Volgens Kruijthoff moeten alle 
Nederlanders God ‘met een oprecht Patriottisch harte’ danken voor de 

verheffing van Willem IV927 en Van Adrichem toont zich verheugd dat de 
‘rechte Patriotten, nu uit de borst Oranjes Lof vermelden mogen’.928  

Met dit gebruik van het begrip patriot geven predikanten impliciet 

aan dat degenen die zijn verheffing dwarsboomden geen goede vaderlanders 
waren geweest. Orangisme en patriottisme worden in elkaars verlengde 
gezien. Hayens bijvoorbeeld legt uit waarom alle ‘goede Nederlanders’ 

verblijd zijn over de verheffing van de prins van Oranje. De voorgaande 
prinsen van Oranje waren immers niet alleen de ‘Grondtleggers van onse 
Vryheidt/ en suiverheidt in den Godtsdienst’ maar ook ‘de Beschermers van 

ons Landt en Godtsdienst’. Daarom is het land onder het bewind van de 
Oranjestadhouders altijd ‘in een bloejende staat geweest’.929 De prinsen van 
Oranje vertegenwoordigen de bescherming en handhaving van de 

fundamenten van de Republiek die hun voorouders gelegd hadden. Oprechte 
Nederlanders zijn daarom vanzelfsprekend Orangisten omdat zij weten wat 
goed is voor het land, namelijk een Oranje aan het hoofd van de Republiek die 

de fundamenten van de staat, de vrijheid en de religie, waarborgt. Alleen als 
die fundamenten verzekerd zijn, kan het land bloeien en de zegen van God 

ontvangen, is de mening van predikanten. 
Niet alle predikanten keren zich in hun preken tegen de staatsgezinde 

regenten. Een groep predikanten toont zich weliswaar verheugd over de 

aanstelling van de prins als stadhouder en kapitein-generaal, maar houdt 
tegelijkertijd vertrouwen in de regentenheerschappij. Zij spreken geen kwaad 
over de regenten die geen stadhouder wensten aan te stellen in de periode 

1702-1747. De predikant Wolff bijvoorbeeld – de latere echtgenoot van 

                                                                    
925 Zie voor het zeventiende-eeuwse gebruik van het begrip ‘patriot’: Ingmar Vroomen, 
Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 
1618-1672 (Rotterdam 2012) passim. 
926 Metelerkamp, De vreugde-bazuin, opdracht. 
927 Willem Abraham Tielenius Kruĳthoff, Lieffelyk ryksbestuur van koning Messias [...]. 
Getoont in een predikatie, over Jesaia. 32. vers 1. [...] wegens de verkiezinge van [...] 
Willem Carel Henrik Friso [...] tot stadhouder (Amsterdam 1747) 28. 
928 Van Adrichem, Godts daden, Voorreden aan den bescheiden leezer. 
929 Remko Hayens, Nederlandts regtmatige blydtschap door de verkiesinge en 
aanstelling van syn Doorlugtigste Hoogheid Willem Karel Henrik Friso (Rotterdam 1747) 
24-25. 
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Elisabeth Wolff-Bekker (1738-1804) – is wel enthousiast over de verheffing 
van de prins, maar wil van kritiek op de Hollandse regenten niet weten. Hij 
noemt hen ‘trouwe Stuurlieden van onzen Algemeenen Staat’ die ‘alle wysheid 

en voorsichtigheid [hebben] aangewend, en alle Zeemanschap gebruykt, om 
het gemeene best met alle zyne Dierbaarheden behouden in veilige haven van 

Rust en Vrede binnen te brengen’. Wolff houdt zijn lezers voor dat zij 
dankbaarheid moeten tonen aan ‘de Regeerders van ons Land voor hunne 
trou, vlyd en yver voor de behoudenis van Land Vryheid Godsdienst en 

Welvaren’.930 Ook Willemsen prijst de wijsheid en bedachtzaamheid van de 
Zeeuwse regenten te Middelburg die eenstemmig de prins tot stadhouder 
hebben verkozen en wenst hen Gods zegen toe zodat zij de gerechtigheid 

kunnen handhaven en de godsdienst verdedigen.931 
Hoewel predikanten dus verdeeld zijn over de vraag of staatsgezinde 

regenten afkeurenswaardig gedrag hebben vertoond of niet, zij zijn er 

allemaal wel van overtuigd dat de verheffing van Willem IV in 1747 een 
legitieme gebeurtenis was. De ‘revolutie’ die plaatsvond in de provincies 
Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel wordt op klassieke wijze verdedigd, 

vergelijkbaar met de rechtvaardigingen van de omwentelingen in 1672 en 
1688.932 Predikanten schrijven dat de dreiging van de Fransen zeer groot was 
en dat een redder in de nood geboden was. Wie anders dan de prins van 

Oranje, wiens dappere voorouders voor religie en vrijheid hun goed en bloed 
hebben gegeven en de Republiek meerdere malen hebben bevrijd van 
vijandelijke overheersers, is meer geschikt deze taak als redder in de nood op 

zich te nemen? Wie anders dan de prins van Oranje, wiens voorouders als 
instrumenten in de hand van God gebruikt zijn om de gereformeerde religie 

en republikeinse vrijheid te verdedigen? Nieuw is wel de rol die het volk bij 
een aantal predikanten speelt in legitimaties van de revolutie van 1747. Het 
was volgens hen het volk dat de aanstelling van de prins begeerde, het volk 

dat feestvierde na zijn verheffing en het volk dat God gebruikte als zijn 
spreekbuis. Voor het overige borduren rechtvaardigingen van Willems 
verheffing voort op het aloude confessionele discours waarbij God de 

Oranjestadhouders gebruikt om de Republiek te beschermen en te bewaren. 

                                                                    
930 Adrianus Wolff, Het gelukkig voorteken van Nederlands verlossing in de verkiesinge 
van den Doorluchtigsten Hoogstgebooren Furst, de Heere Willem Carel Hendrik Friso, 
prince van Orange en Nassau, tot stadhouder capitein en admiraal generaal van Holland 
en Westvriesland  (Hoorn 1747) 4, 17. 
931 Jacobus Willemsen, Gekroonde steenen, opgericht als banieren in het land van 
Messias tot heil van Gods volk: vertoond in eene leerreden over Sach: IX: 16. in 
tegenwoordigheid van ... Willem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau 
(Middelburg 1747) 80, 95-96. 
932 Zie hoofdstuk 2 en ook: Matthijs Wieldraaijer, ‘Good government and providential 
delivery. Legitimations of the 1672 and 1688/89 Orangist revolutions in Dutch 
sermons’, Dutch Crossing 34 (2010) 42-58. 
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Historici die over de omwenteling in 1747 schrijven hebben vaak op 
de overeenkomsten gewezen tussen dat jaar en 1672. Net als in 1672 stonden 
de Fransen voor de poorten van de Republiek. Net als in 1672 ontstond er 

paniek onder het volk en net als in 1672 leidden oproeren in Hollandse en 
Zeeuwse steden tot de verheffing van de prins van Oranje.933 Ook tijdgenoten 

merkten op dat 1747 parallellen vertoont met het Rampjaar. De predikant 
Kruijthoff bijvoorbeeld schrijft in 1747: ‘Letten wy ondertusschen eens op den 
tegenwoordigen tydt die wy beleeven/ ende op den staat van ons Landt, zoo 

schyndt de voorgemelde tydt (immers voor een groot gedeelte) wederom 
gekomen te zyn’.934 Met de ‘voorgemelde tydt’ bedoelt Kruijthoff 1672. Toch 
zien predikanten de verheffing van Willem IV in een breder historisch, 

providentieel raamwerk.935 Veel duidelijker dan in zeventiende-eeuwse 
preken geven predikanten blijk van een historisch besef. Zo wordt de 
geslachtslijn van Willem IV voornamelijk gebruikt om de geschiedenis van de 

Republiek in een orangistisch en providentieel perspectief te plaatsen en niet, 
zoals deels bij Willem III het geval is, om zijn edele afkomst te bewierroken. 
Het verleden wordt expliciet aangewend als politiek argument. Met 

uitgebreide beschouwingen over het verleden tonen predikanten aan dat de 
geschiedenis van de Oranjefamilie en de geschiedenis van de Republiek met 
elkaar verweven zijn. De Oranjes worden in deze historische narratieven 

gezien als stichters en verdedigers van de fundamenten van de Republiek. De 
groeiende historische aandacht onder predikanten en de behoefte het 
verleden van de Republiek in preken uiteen te zetten blijkt ook uit de 

‘historische leerredenen’, een genre dat met name in de tweede helft van de 
achttiende eeuw tot grote bloei kwam.936  

Voorbeeld van een dergelijke historische leerrede is de 
herdenkingspreek van Van Heimenberg die in 1748 de 100-jarige vrede van 
Münster met een feestelijke kerkelijke rede opluisterde. Deze preek is in feite 

een beknopte geschiedenis van de Nederlanden vanaf het begin van onze 
jaartelling tot het jaar 1748. In zijn inleiding doet Van Heimenberg uit de 
doeken welke bronnen hij heeft gebruikt. Dat zijn onder andere de historische 

overzichten van Johan Blomhert (1693-1738) en Jean LeClerc (1657-1736), 
maar ook preken, gedenkmunten en overzichtswerken van 

                                                                    
933 Zie bijvoorbeeld: De Jongste, ‘The Restoration’, 32; Israel, De Republiek, 1173, 1177. 
934 Kruĳthoff, Lieffelyk ryksbestuur, 30. 
935 Matthijs Wieldraaijer, ‘De sensibele stadhouder en de gedisciplineerde gouvernante. 
Beelden van Willem IV en Anna van Hannover in preken’, De achttiende eeuw 41 
(2009) 197-198. 
936 Jelle Johannes Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de 
Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800 (Nieuwkoop 
1997) 229-232. 
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gedenkpenningen.937 Het doel van zijn preek is volgens Van Heimenberg niet 
zozeer het belang van de Münsterse vrede uit de doeken te doen, maar vooral 
om een overzicht van de geschiedenis van de Republiek te geven waardoor 

‘elk regtaardig en edelmoedig Nederlander’ aangespoord zal worden ‘om op 
het loflyk voetspoor zyner Manhaftige voorzaten na te treden’ en zich te 

verdedigen tegen de vijand indien nodig en trouw de belastingen te betalen 
zodat ‘Vaderland, Godsdienst en Vryheid’ behouden kunnen worden.938 In zijn 
historisch vertoog, dat via de Bataven, Belgen, Hoeken en Kabeljauwen al snel 

uitmondt in een uitvoerige bespreking van de Nederlandse Opstand, wijst Van 
Heimenberg Willem I als stichter van het gebouw van de Republiek aan. 
Maurits heeft volgens hem het gebouw verder opgetrokken en Frederik 

Hendrik heeft het voltooid. Zijn zoon Willem II heeft nog bij zijn leven, aldus 
Van Heimenberg, het ‘Staatsgevaarte bevestigt gezien’, maar sterft spoedig 
daarna. Willem III wordt vervolgens door de predikant geprezen omdat hij 

‘het vervallen Staatsgebouw gelukkig herstelt, ja nog hoger opgetrokken’ 
heeft.939 Hoewel zijn narratief duidelijk orangistisch is en Van Heimenberg wil 
laten zien wat de Oranjes voor de Republiek en voor vrijheid en godsdienst 

betekend hebben, is hij mild over de twee stadhouderloze tijdperken. Hij wil 
over de uitsluiting van de Oranjes geen oordeel uitspreken. Over het Tweede 
Stadhouderloze Tijdperk schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Ik kan, nog wil, nog mag 

oordeelen over den staat van Politie, of Militie &c. die zaak is geheel buiten 
my’.940 Toch mondt zijn preek uit in een climax: de verheffing van Willem IV in 
1747. Willems verheffing tot stadhouder en kapitein-generaal was tot ieders 

genoegen. Iedereen, ‘zonder onderscheid van Staat, Godsdienst, Sexe en jaren’ 
was hierover verheugd, aldus Van Heimenberg.941 Nederland heeft goede 

redenen blij te zijn, niet alleen omdat Willem IV in het jaar 1747 is geroepen 
tot het stadhouderschap, maar ook omdat een jaar later Willem V geboren is. 
Deze zaken, aldus de predikant, wakkert de hoop aan dat ‘de goede God ’s 

volks Vryheid en Godsdienst zal beschermen zo lang als ’er nog een spruit uit 
het Doorlugtig huis van Oranje Nassau overig is’.942 

Dat er ook andere visies op de geschiedenis van de Republiek 

bestonden bewijst wel de herdenkingspreek van de remonstrantse predikant 
Westerbaen die eveneens preekte naar aanleiding van de 100-jarige vrede van 
Münster. In deze preek wordt Willem van Oranje weliswaar gezien als ‘het 

                                                                    
937 Casparus Henricus van Heimenberg, Het eeuwgetyde van Nederlands vryheid, door 
de heren, die wel eer over het zelve geheerscht hebben, ten vollen erkent in de 
Munstersche vredehandeling (Westzaandam 1748) voorwoord. 
938 Van Heimenberg, Het eeuwgetyde, voorwoord. 
939 Ibidem, 73-75. 
940 Ibidem, 82. 
941 Ibidem, 83. 
942 Ibidem, 86. 
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gezegende werktuig en den stichter onzer Vrijheid’, maar worden de overige 
Oranjestadhouders – met uitzondering van Willem IV – niet genoemd. Zo komt 
in de beschrijving van het Rampjaar Willem III in het geheel niet voor. Wel 

wordt de moord op de gebroeders De Witt afgekeurd en worden de 
heldendaden van Michiel de Ruyter bezongen.943 Dit staatsgezinde counter 

narrative was dominant in de periode 1702-1747. Daarom kon de Haagse 
predikant Van Kessel, een voetiaan die zich vanaf 1747 als een onvervalste 
oranjeliefhebber zou ontpoppen, over de Engelse revolutie van 1688-89 in het 

jaar 1742 nog schrijven dat deze omwenteling als een ‘wondere bestellinge 
der Goddelyke voorzienigheidt’ moet worden beschouwd, zonder de naam te 
noemen van degene die het aan had gedurfd in 1688 met een enorme vloot 

naar Engeland te gaan, Willem III.944 Dit staatsgezinde narratief waarin 
Willem van Oranje wel wordt erkend als de grondlegger van de Republiek 
maar waarin de overige Oranjestadhouders min of meer uit de geschiedenis 

worden weggeschreven, moest echter vanaf 1747 plaatsmaken voor een 
ander ‘groot verhaal’.  

Dat is goed te merken uit de preken die verschenen in de periode 

1747-49. Daarin worden door vrijwel alle predikanten de Oranjes geprezen 
om hun moed en dapperheid en om hun inzet voor de bescherming en 
handhaving van de religie en de vrijheid. God, zo vat Hayens samen, heeft ‘de 

Oranje Helden door veeley tyden heen gebruikt als middelen in zyn handt … 
om ons Landt en het Waar Zion Godts te redden uit nooden’.945 Omdat Willem 
IV slechts indirect via zijn vader en moeder een afstammeling was van 

Frederik Hendrik, worden ook de Friese Nassaus in vele preken eervol 
genoemd als helden die met de hulp van God streden voor de gereformeerde 

religie en de republikeinse vrijheid. Na een opsomming van de daden en 
deugden van de Oranjestadhouders van Willem van Oranje tot Willem III 
schrijft Van Velzen bijvoorbeeld: ‘Men moet hier niet vergeeten de Vorsten 

van Nassauw-Dillenburg en Dietz/ welke … de Heere mede gebruikt heeft tot 
verkrijging van Vryheden in het borgerlijke en godtsdienstige voor 
Nederland’. Wat zij precies voor land en kerk gedaan hebben wordt 

vervolgens door de Groningse hoogleraar in zijn preek uiteengezet.946 Volgens 

                                                                    
943 Kornelis Westerbaen, De Goedertierenheden des Heeren, gebleeken in Nederlands 
verlossing, uit verscheide merkwaerdige gevaeren, inzonderheid den tachtigjaerigen 
oorlog met Spanje … op den Algemeenen dank-vast- en bededag (Rotterdam 1748) 19-
21. 
944 Gosuinus van Kessel, Trouwhertige waarschouwende vermaaninge aan Neerlandts 
Volk om ter voorkominge van verwoestinge zich te laaten tuchtigen of boet-en bede-dag-
predicatie (Den Bosch 1742) 72-73. Vgl. R. Bisschop, Sions vorst en volk. Het tweede-
Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 
1650 en ca. 1750 (Veenendaal 1993) 126. 
945 Hayens, Nederlandts regtmatige blydtschap, 23. 
946 Van Velzen, Jehovaas sterkte, 29-35. 
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predikanten heeft God dus niet alleen leden uit het Huis van Oranje maar ook 
leden uit het Huis van Nassau-Dillenburg en Nassau-Dietz gebruikt als 
instrumenten in zijn hand. Uit deze nauw aan elkaar verwante geslachtslijnen 

heeft ‘de Heere zo vele Heilanden verweckt’ voor het Nederlandse volk, 
schrijft Metelerkamp. Willem IV stamt van hen af, zo stelt de predikant, en 

daarom zal God ongetwijfeld ‘ook dezen Prins Willem als Heiland en Meester’ 
gebruiken ‘om ons te verlossen, en te bevryden van den Gruwel der 
Verwoesting’.947 

Hoewel de Fransen in 1747 niet van plan waren de Republiek onder 
de voet te lopen, zien predikanten dat geheel anders. ‘Onze tegenwoordige 
tijden zijn dagen van het uiterste gevaer voor Nederland wegens de wapenen 

des Konings van Vrankrijk’, aldus Van Velzen.948 Volgens Kruijthoff heeft de 
koning van Frankrijk geen ander doel dan ‘de Franse Kroon met de kostelyke 
en helschitterende Paerel, der Zeeven Vereenigde Neederlandsche Provincien 

te verryken’.949 De predikant Metelerkamp stelt onomwonden vast dat de 
koning van Frankrijk al lange tijd geleden is begonnen ‘met dat trotse project, 
om eens een algemeen Monarch van gantsch Europa te worden’. Hij is ervan 

overtuigd dat de Fransen ‘dit arme volk den voet op haren hals’ zullen zetten 
‘en haar onder Papery en slaverny’ zullen brengen.950 Ook Wolff tekent de 
situatie in de donkerste tinten die hem ter beschikking staan. Hij vreest dat de 

Franse legers zullen oprukken naar Holland. Dat is volgens hem geen prettig 
vooruitzicht. De predikant voorspelt dat na de Franse verovering overvloed 
zal veranderen in armoede, ‘Vryheid in slaverny, Voorrechten in 

onderwerpinge aan Willekeurige bevelen. En gy o zuyvere Godsdienst’, roept 
Wolff in zijn klaagzang uit, ‘Dierbaarste van alle dierbaarheeden, hoe schielyk 

zult gy gedreven worden in ballingschap’.951 De oude vijand is weer terug van 
weggeweest. Zijn naam is nu misschien niet meer Beëlzebub en ook wordt 
Lodewijk XV in deze preken niet vergeleken met de Antichrist, maar de 

beschuldiging dat de Franse koning uit is op de vernietiging van de vrijheden 
en de godsdienst van de Republiek is er een die we eerder gehoord hebben. 

De nood was hoog en de dreiging groot. Daarom is het voor 

predikanten niet moeilijk om in te zien dat de verheffing van Willem IV tot 
stadhouder en kapitein-generaal een omwenteling is die door God is 
bewerkstelligd. ‘Erken den vinger Gods in de Verkiezinge van zyne Hoogheid’, 

                                                                    
947 Metelerkamp, De vreugde-bazuin, 32. 
948 Van Velzen, Jehovaas sterkte, 36. 
949 Kruĳthoff, Lieffelyk ryksbestuur, 31. 
950 Egbertus Metelerkamp, De Boet-Basuin eener ontsachlyke bedreiging en 
welmeenende waarschouwing, geblasen tot verootmoediging, en opwekking van 
Nederlands volk … By gelegenheid van den inval der Franschen in Staats Vlaanderen 
(Amsterdam 1748) 33, 45. 
951 Wolff, Het gelukkig voorteken, 13. 
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houdt Hofstede zijn lezers voor.952 ‘Dat Godes hand en byzondere 
voorzienigheit in de aenstellinge van zijne Hoogheit tot Stadhouder, Capitein 
en Admirael Generael van Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel nadrukkelijk 

te zien is/ zal my niemant/ zelfs zijne vyanden niet ligt wraecken’, aldus ook 
Van Velzen.953 Predikanten zien Willem IV als een nieuwe verlosser die net als 

zijn illustere voorgangers met Gods zegen de vijand zal verdrijven en de 
dierbare panden van vrijheid en religie zal beschermen en behouden. ‘Gantsch 
Nederland ziet op U’, schrijft Willemsen, ‘en roept tot den Heer van wegen de 

verdrukkers, dat de Heer U toeruste tot eenen Heiland en Schutsheer, die ons 
verlosse.’954 Predikanten verwachten dat de nieuwe stadhouder en kapitein-
generaal zoals zijn kloeke voorouders de strijd zal aangaan en met Gods hulp 

het bedrukte vaderland zal verlossen. 
  

De protestantse soldatenvorst 

De sympathisanten van de prins hadden al eerder beweerd dat alleen een 
Oranje aan het hoofd van het Staatse leger in staat was de religie en vrijheid te 
verdedigen tegenover haar belagers. Zo hadden zij in de jaren 1744-47 

rondgebazuind dat er een einde aan de militaire nederlagen zou komen zodra 
er een Oranje aan het hoofd van de Republiek zou staan.955 Het geloof in de 
protestantse soldatenvorst, die de vrijheden en de religie zou beschermen bij 

groot gevaar, had in het midden van de achttiende eeuw zeker nog niet 
afgedaan. In dat opzicht week de Republiek niet af van Engeland, waar een 
overwegend vredesgezind parlement moest opboksen tegen het populaire 

beeld – in stand gehouden door dichters, predikanten en pamflettisten en 
door het Engelse hof zelf – van een ‘Protestant soldier-king’ die bereid was 

zijn leven te geven voor de protestantse religie en de Engelse vrijheden. Dit 
Engelse beeld was duidelijk schatplichtig aan de propaganda van Willem III, 
de soldier-king bij uitstek, en legde voornamelijk in tijden van oorlogsdreiging 

veel gewicht in de schaal.956 Ook in de Republiek was net als in Engeland de 
gedachtenis aan de soldatenvorst Willem III en de uitwerking van zijn 
propaganda nog niet verdwenen. De Groningse hoogleraar in de theologie Van 

Velzen vergelijkt Willem IV met zijn illustere voorganger Willem III. In zijn 
preek naar aanleiding van de verheffing van de prins in 1747 schrijft Van 
Velzen dat Willem IV net als de koning-stadhouder ‘in zijn eerste jaren’ veel 

moest ‘uitstaan van de vyanden der Stadhouderlijke regeeringe in Holland’ en 
net als Willem III is hij tot stadhouder verheven toen ‘onze Republijk ook door 
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Vrankryk aengetast wierd’.957 Van Velzen hoopt op een ‘gewenste vrugt van 
zijne pogingen in den krijg’ en bidt God om beleid en dapperheid zodat Willem 
IV het Franse gevaar kan weren.958 Ook Metelerkamp schrijft in zijn 

installatiepreek dat Willem III in 1672 de ‘waggelende vryheit … manmoedig 
onderschraagde’ en dat Willem IV een volle erfgenaam is van de ‘Princelyke 

deugden’ van deze dappere Oranjevorst.959 
 Het is dit beeld van Willem IV als erfgenaam van de deugden van de 
Oranjes en Nassaus – van hun wijsheid en vooral hun moed en militaire 

bekwaamheid – dat in de inauguratiepreken die verschenen na de verheffing 
van Willem IV tot stadhouder in de provincies Utrecht, Overijssel, Zeeland en 
Holland in 1747 de boventoon voert. Predikanten hopen, bidden en 

verwachten dat de Oranjestadhouder en kapitein-generaal met aangeboren 
heldenmoed het Franse gevaar zal keren. Willemsen bijvoorbeeld verheugt 
zich reeds ‘in het vooruitgezigte, dat Uwe Hoogvorstelyke Doorluchtigheid, als 

een aanzienelyk Legerhoofd, met en onder alle biddingen tot den Heer der 
Heirscharen, onze Krygsbenden zal aanvoeren, en aangedreeven door het 
oude Nassausche bloed, dat in uwe aderen vloeit, onze wakkere Manschap 

moed in het lyf spreeken en een hert onder den riem steken zal.’960  
In deze en andere inauguratiepreken treft men een protestants 

militarisme, zij het in afgezwakte vorm, dat zo kenmerkend is voor 

representaties van Willem III in preken. Mobachius bijvoorbeeld verwacht dat 
de Staatse legers met vernieuwde moed vervuld zullen worden als zij zien wie 
aan het hoofd van hun manschappen staat. Want de prins van Oranje, vervolgt 

hij, ontbreekt het niet aan de heldenmoed van zijn ‘hoogloflyke Voorouders’ 
die ‘in de naeme des Heeren zulke kloeke daden gedaen/ Heirlegers op de 

vlugt gedreven, de eerste grond van vryheid in Staet, en Godsdienst gelegd/ en 
goed, en bloed voor de welstand van het Vaderland opgeofferd hebben’.961 
Ook Velingius spreekt in zijn preek naar aanleiding van de doop van de pas 

geboren Willem V de verwachting uit dat zelfs het kleine prinsje ‘Een Helt’ zal 
zijn ‘van wien wy weten/ dat hy, gelyk zyn nooit genoeg geroemde 
voorvaderen, eens het Harnas (zoo het de noot vereischt) ten onsen nutte sal 

aangespen/ en overwinnend’ wederkeeren!’962  Het oudtestamentische 
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militarisme is onverbloemd te vinden in de inauguratiepreek van de predikant 
Kruijthoff die schrijft: ‘De Heere, wiens naam is Krygsman, sta gestadig aan 
Zyne Hoogheits rechterhandt! Hy zy met deezen strydtbaren Heldt! Doe het 

Krygsvolk en alle strydtbare Helden manmoedig met Hem trekken! Hy geeve 
Hem Jephta’s dapperheit, Salomons wysheit en Hiskia’s vroomheit.’963 De 

predikant Metelerkamp hoopt eveneens dat God Willem IV zal helpen om 
‘kloeke daden te doen, voor de Zaeke en het Volk zynes Gods’ zodat ‘wy op ’t 
eindigen van de Campagne, onzen Stadhouder met blydschap mogen 

toegalmen, onze David heeft zyne tien duizenden verslagen’.964 
De verwachting dat God naast de nieuwe stadhouder en kapitein-

generaal zal staan en hem zal ondersteunen in de strijd wordt vaak uitgedrukt 

in de vergelijking van Willem IV met de oudtestamentische Richter Gideon. 
Volgens het bijbelboek Richteren werd Gideon geroepen door God, net als alle 
Richteren overigens, toen het volk Israël in groot gevaar was. Gideon kreeg 

van een engel de opdracht om Israël te bevrijden van de Midjanieten, een 
uitheems volk dat jaarlijks rooftochten hield en de Israëlitische oogst 
vernietigde. Net op het punt dat de Midjanieten weer zouden toeslaan diende 

Gideon met een zeer klein leger – zodat het volk zich niet zou kunnen 
beroemen op eigen kracht – de vijandelijke troepen te verdrijven.965 
Predikanten zien overeenkomsten tussen de dreigende situatie in 1747 en dit 

bijbelverhaal. Zij zien in de verheffing van Willem IV de hand van God en 
hopen, nu de prins zo duidelijk van hogerhand geroepen is om het Franse 
gevaar af te wenden, dat hij met succes de legertroepen zal aanvoeren. God zal 

bij hem zijn en zijn militaire inspanningen ondersteunen tegen de machtige 
koning van Frankrijk, zo is het algemene gevoelen van de predikanten na de 

aanstelling van Willem IV. ‘Ziet ziet een Voorteken van den Goddelyken 
bystand en van onze Verlossing!’, roept de predikant Wolff uit. ‘De God onser 
Vaderen verwekt ons eenen Richter, Juicht vrye Nederlanden Juicht!’966 Ook 

Kruijthoff vestigt zijn hoop op God en schrijft dat indien ‘niet de Heere … ons 
in de verkiezinge van Zyne Hoogheit hoop gegeeven hadde/ dat onze Vyanden 
onder des Allerhoogsten bystandt door Zyne Hoogheit zullen t’ondergebragt 

wierden worden/ gelyk de Midianiten door Gideon t’ondergebragt wierden 
voor het aangezichte der kinderen Israels’, de zaak er volgens hem veel 
beroerder had uitgezien.967 Van Velzen bidt dat God Willem IV zal maken tot 

‘een Gideon, die de Midianiten verdelgde’968 en Metelerkamp spreekt de wens 
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967 Kruĳthoff, Lieffelyk ryksbestuur, 31. 
968 Van Velzen, Jehovaas sterkte, 54. 



 
230 
 

uit die ‘men wel eer ten aen zien van Gideon dede, de Heer zy met u ô! 
Strydbare Held’.969  

De bijbelse Gideon is volgens predikanten geschikt als rolmodel voor 

Willem IV. Niet alleen omdat Gideon het volk Israël redde uit de klauwen van 
de Midjanieten, maar ook omdat Gideon een regeringsstelsel 

vertegenwoordigde dat overeenkomsten vertoonde met de Republiek onder 
een Oranje. De bijbelse Richteren waren namelijk geen koningen over het volk 
van Israël geweest. Daarom wordt Gideon door De Witt in zijn Akte van 

Seclusie (1654) aangehaald als voorbeeld van een bestuurder die een erfelijke 
positie voor zijn geslacht had afgeslagen (Richt. 8:22-24).970 Ook de Staten van 
Zeeland refereerden aan Gideon toen zij Willem III in 1675 adviseerden het 

aanbod van Gelderland om de hertogstitel in ontvangst te nemen af te wijzen. 
De Staten schreven dat de prins er beter aan deed het voorstel van Gelderland 
te ‘declineren na het loffelijk exempel van Gideon, den Richter Israels, als hem 

in zijnen tijt gelijke opdracht door Godes Volk wierde gedaan’.971 Zelfs voor 
staatsgezinde regenten waren de Richteren dus geaccepteerde rolmodellen 
omdat zij leiders waren die op basis van hun bekwaamheid en Gods gunst en 

niet op basis van erfelijkheid werden aangesteld.  
Predikanten geven een iets andere uitleg aan de manier waarop 

Richteren in de bijbel als leidslieden functioneerden en hebben geen probleem 

met een erfelijk stadhouderschap. Zij zien, in de woorden van de predikanten 
Wolff, ‘Overeenkomst tusschen het Ampt der Richteren onder Israel, en 
tusschen de hoogwaardigheid, tot welke zyne Doorluchtigste Hoogheid is 

verheven’.972 Zij benadrukken dat Richteren, net als de Oranjes, geen 
souvereine vorsten waren. De bijbelse Richteren waren door God aangesteld 

als oversten over het volk in tijden van benauwdheid om het land te redden 
van het vijandelijke gevaar. ‘[D]oor de hant van die Rigters’, schrijft 
Metelerkamp, wist God ‘zyn verdrukte volk’ te verlossen. Op dezelfde manier, 

vervolgt de predikant, heeft God ‘zyn Doorlugtige Hoogheit tot Rigter over 
Neerlant verwekt, en zyn Zegel als ’t ware op zyn Vorstelyk Persoon 
gedrukt.’973 Ook Van Velzen is van mening dat ‘Jehovah zich sterk beweezen 

[heeft] aen Nederlants volk op deszelfs vertrouwende smeekingen/ door het 
verwekken van Richters en Helden/ byzonder uit het doorlugtige huis van 
Nassauw, die als Stadhouders, en Dictatores, … in Nederland geregeert/ ende 
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uit vele benauwtheden ons volk verlost hebben’.974 De vergelijking tussen 
Willem IV en de bijbelse Richteren in het algemeen en Gideon in het bijzonder, 
functioneerde in aanstellingspreken dus enerzijds om Willems verheffing tot 

stadhouder te legitimeren – in zijn aanstelling was immers de hand van God 
zichtbaar – en anderzijds om de verwachting die er leefde dat God de 

kersverse stadhouder en kapitein-generaal zou bijstaan in de strijd uit te 
drukken. Daarnaast vertoonde de regeringsvorm ten tijde van de Richters 
volgens predikanten overeenkomsten met de regering van de stadhouders, 

omdat niet de Oranjestadhouders maar de Provinciale Staten de soevereinen 
waren. 
 

Een onoverwinnelijke veldheer? 

De opgeblazen oorlogsretoriek van predikanten liet weinig ruimte voor 
militaire nederlagen, hoewel enkele predikanten duidelijk wilden maken dat 

met de aanstelling van Willem IV tot stadhouder en kapitein-generaal het 
gevaar nog niet geweken was. Hofstede, de bekende orangistische predikant, 
verwacht bijvoorbeeld weliswaar dat de overwinning binnen handbereik is nu 

de prins van Oranje aan het hoofd van de Staatse legers staat, maar toch 
maant hij zijn lezers dat zij moeten bedenken dat ‘zyn Hoogheid niet alleen 
Capitein Generaal maar ook Stadhouder is. Wie weet of ’er niet zo veel binnen 

’s lands te redden en te verschikken is, dat het hem onmogelyk zal zyn nog 
vooreerst na ’t Leeger te gaan’, aldus Hofstede.975 Ook de predikant Pols 
waarschuwt zijn lezers. Hij schrijft in zijn installatiepreek dat de dreiging van 

de Fransen groot is en dat God ‘om heilige reden’ het land  nog ‘verder in 
engtens’ kan brengen. In het ergste geval kan God wel eens de Nederlanders 

‘aan ’t geweld van de France Koning overgeven, zo hy de zonde van ons Land 
gadeslaat’.976 Dat Willem IV misschien niet het wondermiddel was waarop 
velen hoopten, bleek wel toen na een bloedig beleg de onneembaar geachte 

vesting Bergen op Zoom in september 1747 werd veroverd door de Fransen. 
De predikant Janssen die ooggetuige was van de belegering beschrijft hoe de 
Fransen na een maandenlang bombardement, waarbij ‘onze Groote, en 

konstig gebouwde Kerk, door Bomben en vyerige Kogels’ verwoest werd, ‘de 
Stad overrompelden, ten deele de bresse beklimmende’ op 16 september 
overmeesterden.977  
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Door de overwinning van de Fransen bij Bergen op Zoom liep de 
reputatie van Willem IV als onoverwinnelijke veldheer een flinke deuk op. Bij 
Bergen op Zoom had de victorie moeten beginnen, maar het verlies van deze 

stad die de naam had de sterkste vesting van de Republiek te zijn, verstoorde 
op ruwe wijze de mooie Oranjedroom. De onervaren prins had ernstige 

inschattingsfouten gemaakt en meer aandacht geschonken aan een nieuwe 
veldtocht in 1748 dan aan het beleg van Bergen op Zoom.978 De val van deze 
vestingstad leidde tot een nieuwe golf van onrust waarbij met name 

katholieken, evenals eerder dat jaar, het slachtoffer werden van pesterijen en 
geweld. Geruchten over verraad van katholieken die met hun vijandelijke 
geloofsgenoten zouden heulen gingen door het land. Vele predikanten maken 

gewag van de paniek die ontstond na de val van Bergen op Zoom. Van 
Adrichem bijvoorbeeld schrijft: ‘De bleeke aangezichten/ de verbaastheid en 
onsteltenisse was in het gantze Land/ en over alle de inwoonderen van 

Nederland als verspreid. Een ieder wagte byna niet anders/ dan een geheelen 
ondergang’.979 Het volk morde, maar de ontevredenheid richtte zich niet op de 
prins. De aanhangers van de prins konden juist van de ontevredenheid onder 

de bevolking gebruikmaken door druk te zetten op de regenten. Zij pleitten 
voor de erfelijkheidsverklaring van het stadhouderschap in mannelijke en 
vrouwelijke lijn. De prins had immers destijds wel een dochter, maar nog geen 

zoon. Willem Bentinck, zoon van de rechterhand van Willem III en een van de 
belangrijkste adviseurs van Willem IV, werkte aan een ontwerp dat 
vervolgens aan de Staten van Holland werd gepresenteerd. Als reactie daarop 

besloten de Staten van Holland op 16 oktober het stadhouderschap in beide 
linies erfelijk te verklaren; een besluit dat werd opgevolgd door de Staten van 

Utrecht, Zeeland en Overijssel.980 
Bentinck was in zijn nopjes en treurde niet over het verlies van 

Bergen op Zoom. Hij zag de erfelijkheidsverklaring van het stadhouderschap 

in beide linies als een grote overwinning voor de prins. De provincies die 
mogelijk volgend jaar in handen van de Fransen zouden komen, konden wel 
weer teruggewonnen worden, aldus Bentinck.981 Ook Willem IV was zich er 

aanvankelijk nog niet van bewust dat de Republiek zich in een benarde 
situatie bevond. Voor de Fransen lag de weg naar Zeeland en Holland open nu 
de vestingstad Bergen op Zoom gevallen was. Toch was de prins van Oranje 

ervan overtuigd dat in het volgende jaar een nieuwe veldtocht gerealiseerd 
kon worden samen met de Engelsen en de Oostenrijkers. Hij was vastbesloten 
zich aan het hoofd van de Staatse troepen te stellen en roem te vergaren als 
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veldheer. Maar in februari 1748 besloot Willem IV plotsklaps dat vrede met 
Frankrijk noodzakelijk was. Het land was oorlogsmoe, de schatkist was zo 
goed als uitgeput en men had er geen vertrouwen meer in dat een veldtocht 

nog succesvol zou verlopen. De belangrijkste reden dat Willem IV echter de 
vrede wenste, was zijn gekrenkte trots. Het stak hem dat hij onder de hertog 

van Cumberland moest dienen, zijn jongere zwager, en dat de Engelsen hem 
niet het gezamenlijke opperbevel over de geallieerde legers gunden. Mede 
daarom was hij de oorlog beu.982 Op 18 oktober 1748 kon in Aken de 

definitieve vrede worden getekend. Daarmee kwam een einde aan de 
Oostenrijkse Successieoorlog. Hoewel de oorlog feitelijk rampzalig was 
verlopen voor de Republiek en ook voor de prins van Oranje, werd de vrede 

toch uitgebreid gevierd. Willem IV werd binnengehaald als een triomfator die 
de vrede voor de Republiek had bezorgd. Het vuurwerktheater in de Haagse 
hofvijver dat werd aangestoken na de kerkdienst op de algemene Dank- en 

Bededag die voor de vrede gehouden was, bejubelde de verdiensten van de 
stadhouder. Uit het decoratieve programma valt af te leiden dat de prins als 
een krijgsheld werd weergegeven die voor de vrede had gezorgd en in wiens 

handen de dierbare panden van godsdienst en vrijheid veilig waren. Onder 
zijn leiding en die van zijn nageslacht zou de Republiek weer bloeien als ooit 
tevoren.983  

 
Pachters- en doelistenoproeren 1747-1748 

De oorlog tegen Frankrijk was allesbehalve succesvol verlopen. Hoewel de 

orangisten hadden beweerd dat een Oranje aan het hoofd van het leger 
wonderen zou doen, was deze verwachting niet uitgekomen. De prins had als 

kapitein-generaal fouten gemaakt en geen roem vergaard als krijgsheer, zoals 
hij zo graag had gewenst. Toch richtte de ontevredenheid van het volk over de 
militaire nederlagen zich niet op Willem IV. Het volk had een stadhouder en 

kapitein-generaal gewenst en gekregen. Het liet de prins niet zomaar vallen en 
bleef hem steunen. Dat bleek wel uit de hervormingseisen die 
volksbewegingen in onder andere Holland en Friesland in de jaren 1747-48 in 

naam van de prins stelden. Zij verwachtten dat de stadhouder een einde zou 
maken aan de macht van de impopulaire regenten en belastingpachters. Maar 
toen bleek dat Willem IV aan de meeste eisen van het volk geen gehoor gaf en 

de volksbewegingen slechts gebruikte om zijn patronagestelsel te versterken, 
spatte ook de mythe van Oranje als temmer van de regentenoligarchie uiteen. 
De stadhouder wenste geen democratische hervormingen of een herziening 

van het republikeinse bestuurssysteem. Hij zag de oligarchische regenten 
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eerder als bondgenoten met wie hij samen wilde werken dan als vijanden. Nu 
had Willem IV een overdreven eerbied voor het staatsbestel van de Republiek. 
Hij zag de regenten als de soevereinen van het land. In elk geval wilde de prins 

niet via illegitieme middelen zijn bevoegdheden uitbreiden. Gedurende zijn 
stadhouderschap trachtte hij slechts op informele wijze, door middel van 

patronagepolitiek, zijn invloed uit te breiden en dus binnen de bestaande 
constitutie zijn macht te vergroten. In feite volgde hij het stadhouderlijke 
stelsel van Willem III na: het op benoemingen en patronage gebaseerde 

politieke systeem. Het doel van Willem IV was de bestuurders van het land 
aan zich te binden en hen om te vormen tot loyale orangisten. Zijn weinig 
vastberaden optreden tijdens de oproeren in 1747-48, toen hij in feite de 

regenten de hand boven het hoofd hield, betekende daarom een grote 
deceptie voor vele burgers die hoopten de prins een einde zou maken aan de 
uitwassen van de regentenheerschappij.984 

 Aan het impopulaire systeem van de belastingpachters maakte 
Willem IV wel een einde. Hoewel volgens Wantje Fritschy de belastingmoraal 
in de Republiek hoog was en belastingen nauwelijks onderwerp van discussie 

waren, maakt Fritschy een uitzondering voor de jaren 1746-1750. Al voor de 
uitbraak van de Oostenrijkse Successieoorlog was de belastingdruk hoog, 
voornamelijk vanwege de schulden die tijdens de Spaanse Successieoorlog 

waren gemaakt. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog steeg de 
belastingdruk nog meer.985 Predikanten maken vaak gewag van deze hoge 
belastingdruk. Reeds in 1742 klaagde de predikant Van Kessel dat het land 

nog zucht ‘onder de last en schulden van voorgaande Oorlogen’. Toch spoort 
hij zijn lezers aan om trouw hun belastingen te betalen nu de schuldenlast 

moet worden verzwaard. Het is beter, aldus Van Kessel, de last nog iets te 
verzwaren ‘dan het gehele Capitaal in de Waagschaal te stellen en te 
verliezen’. Dat het volk trouw zijn belastingen zal betalen, daar twijfelt Van 

Kessel niet aan: ‘Door Godts goedtheidt, is ’er geen Volk of Natie in de 
waereldt, ’t welk zoo geneegen en gewillig is, om Schattingen op te brengen, 
als onze Nederlanders’.986 Enkele jaren later zou blijken dat de Nederlanders 

toch wat minder gewillig waren hun belastingen te betalen dan Van Kessel 
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De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en 
politiek in Nederland 1580-1800 (Leuven en Apeldoorn 1995) 208-210; Wantje 
Fritschy, ‘The efficiency of taxation in Holland’ in: O. Gelderblom ed., The political 
economy of the Dutch Republic (Farnham enz. 2009) 82. 
986 Van Kessel, Trouwhertige waarschouwende vermaaninge, 63. 
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had gehoopt. De ‘Liberale Gift’, de eenmalige belastingmaatregel die Willem IV 
na zijn verheffing tot stadhouder afkondigde en die in Holland tussen de 27 en 
30 miljoen gulden opbracht, was nog wel een groot succes.987  Predikanten 

hadden ten aanzien van deze buitengewone belasting het volk opgeroepen 
deze te betalen. Daartoe was het verplicht als burger van de Republiek en ook 

als christen. Barbas bijvoorbeeld schrijft naar aanleiding van de resolutie die 
was aangenomen in de Staten van Holland betreffende de Liberale Gift dat een 
trouw onderdaan zijn belastingen betaalt en de overheid niet ongehoorzaam 

mag zijn. Onderdanen moeten zich houden aan de les die ‘Paulus aan de 
geloovigen te Romen gaf/ Cap. 13:7. Zoo geeft dan een ygelyk, dat gy schuldig 
zyt: schattinge, dien gy schattinge tol, dien gy tol: vreeze, dien gy vreeze: eere, 

dien gy eere schuldig zyt’, aldus Barbas.988 Een anonieme prediker uit de 
boezem van de rooms-katholieke kerk grijpt de buitengewone belasting aan 
om zijn kudde voor te houden dat zij deze belasting hebben te betalen en wil 

met de publicatie van de preek tevens laten zien dat rooms-katholieke 
onderdanen trouwe burgers zijn die de overheid gehoorzamen. Hij schrijft dat 
katholieken het overheidsgezag dienen te erkennen omdat het van God 

afkomstig is (Rom. 13). Oproer en verzet tegen de wettige overheden, ‘wie zy 
ook zyn, en van wat Godsdienst zy ook mogen wezen, Christenen, Turken, 
Heidenen’, is niet toegestaan.989 Daarnaast moeten zij hun belasting betalen en 

dat geldt in het bijzonder in tijden van ‘oorlogen tegen de Vyanden des 
Vaderlands’. Want, schrijft deze katholieke geestelijke, zonder deze 
belastingen ‘zyn de Overigheden niet in staat om hunne Landen en 

Onderdanen tegen vyandelyk geweld te beschermen’.990 
 Ondanks de hoge belastingmoraal en het succes van de Liberale Gift 

en ondanks de waarschuwingen van predikanten en geestelijken de 
belastingen te betalen, ontstonden een jaar later her en der in het land 
oproeren die zich voornamelijk richtten tegen belastingpachters en hun 

bezittingen. De belastingen en de manier waarop ze geïnd werden, vormden 
de voornaamste oorzaak van deze oproeren. Natuurlijk speelde de onvrede 
over de militaire nederlagen die de Republiek had geleden tegen de Fransen 

en de angst voor een Franse bezetting ook een rol. In Friesland deden zich in 
mei 1748 ongeregeldheden voor. Net als in andere provincies was in Friesland 
de belastingdruk hoog. De zwaarte van de belastingen riep verzet op en de 

                                                                    
987 Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden, 95. 
988 Johannes Barbas, Het Koninglyke Bevel van Joas, den Koning van Juda om geld, in 
zekere Offerkiste, te vergaderen, tot verbeteringe des Tempels, gehoorzaamt van syne 
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989 N.N., De ware gevoelens der Roomsche Katholyken wegens de pligten van de 
onderdanen ten opzigte van de hoge overigheden, voorgesteld in eene Leerreden over 
Matt. XXII:21 (Amsterdam 1747) 4-7. 
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manier waarop de belastingpachters en hun collecteurs het volk uitknepen 
leidde al eerder tot ongeregeldheden in deze provincie. Op 26 mei 1748 
barstte de bom. Tussen 26 en 31 mei moesten gehate symbolen als de 

molenhuisjes waarin controleurs toezicht hielden op de belastingen het 
ontgelden en ook werden woningen van sommige regenten en beruchte 

pachters vernield.991 Vanuit het noorden sloeg het pachtersoproer in juni over 
naar de Hollandse steden. In Haarlem viel een boze menigte op 13 juni de 
pachterskantoren en -woningen aan. Een aantal huizen werden geplunderd, 

meubels, schilderijen, porselein en boeken werden weggehaald, 
kapotgeslagen of in de gracht gegooid. Ook in Leiden en Den Haag ontstonden 
oproeren die vervolgens oversloegen naar Amsterdam. Op 24 en 25 juni 

werden daar meer dan 20 pachterswoningen in de stad geplunderd. Om de 
gemoederen tot bedaren te brengen deed Willem IV het voorstel het systeem 
van de belastingpachten af te schaffen. Deze maatregel werd op 26 juni door 

de Staten van Holland aangenomen. De meeste provincies volgden dit besluit. 
Voortaan werden belastingen niet meer verpacht, maar direct gecollecteerd. 
 Ook na het pachtersoproer bleef het in vele steden onrustig. In 

verscheidene provincies eiste men beknotting van de macht van de regenten 
en meer invloed van de burgerij door middel van gilden of schutterijen. Het 
waren vooral de middengroepen die pleitten voor herstel van oude rechten en 

instellingen en versterking van het stadhouderschap. De oproeren zijn de 
geschiedenis ingegaan onder de naam doelistenbewegingen, omdat de 
Amsterdamse hervormingsbeweging bijeenkwam in het Doelengebouw aan 

de Kloveniersburgwal. Willem IV speelde een schimmig spel met de 
hervormers uit de diverse steden. Hij wilde de druk die de doelisten op de 

regenten uitoefenden graag gebruiken om zijn eigen macht te vergroten. Door 
zijn passieve houding leek hij aanvankelijk hun hervormingseisen goed te 
keuren, maar toen hij na lang talmen in Amsterdam en elders orde op zaken 

stelde en magistraten verving, bleek dat hij tegenstander was van de meeste 
eisen omdat die volgens hem indruisten tegen de bestaande constitutie van de 
Republiek.992 De uitbreidingen van de bevoegdheden die hij in de jaren 1747-

48 als stadhouder verkreeg door de druk die het volk op de 
regentenoligarchie uitoefende, maakten hem machtiger dan enig stadhouder 
ooit tevoren. Het leek in 1748 dat de prins een bijna monarchale positie had 

verworven. Hij was erfstadhouder over alle gewesten en bezat een groot 
overwicht op de regentencolleges. Bentinck wilde deze concentratie van 
macht in een bestuurlijke reorganisatie vastleggen. Hij pleitte voor een 
                                                                    
991 Hotso Spanninga, ‘Willem IV en de Doelistenbeweging in Friesland’, in: Huizinga ed., 
Van Leeuwarden naar Den Haag, 98-106. 
992 P. Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam (augustus-september 1748). Prins Willem IV en 
de doelistenbeweging (Den Haag 1936); Spanninga, ‘Willem IV en de 
Doelistenbeweging’, 97-121; De Jongste, ‘The Restoration’, 32-59. 
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stadhouderlijke adviesraad zodat Willem IV een centraal geleid beleid kon 
uitstippelen betreffende financiën, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, 
maritieme en militaire aangelegenheden. De prins echter wees Bentincks 

plannen grotendeels af. Hij wenste geen macht uit handen te geven en werkte 
dag en nacht om alle staatszaken zelf af te kunnen handelen, waarbij hij geen 

onderscheid maakte tussen grote en kleine zaken.993 Willem IV stierf op 22 
oktober 1751. In de jaren 1747-51 had hij bestuurlijk gezien weinig bereikt. 
Zelfs zijn poging de handel te stimuleren door een beperkt vrijhandelsstelsel 

te introduceren werd nooit gerealiseerd.994 

4.3 Representaties van Willems leiderschap in lijkpreken 

De prins als kapitein-generaal 

Kort nadat de prins van Oranje in 1751 gestorven was, verschenen er vele 
preken waarin het leven van de prins en vooral zijn functioneren als 
stadhouder en kapitein-generaal uiteen werd gezet. Over het stadhouderschap 

van Willem IV is door historici over het algemeen negatief geoordeeld. Bekend 
is natuurlijk het oordeel van Geyl die Willem IV omschreef als de ‘de 
beminnelijke, de geestelijke, de welbespraakte, de zwakke en weeke en 

weifelende’.995 Ook volgens Gabriëls ontbrak het de prins aan ‘elke 
samenhang, elk leidend beginsel’ in de politiek. ‘Het was een hulpeloos heen 
en weer zwenken, zonder enige vaste koers, volkomen afhankelijk van de 

invloeden van het moment’, aldus de historicus.996 Zelfs Schutte, die het in veel 
opzichten voor Willem IV tracht op te nemen, moet constateren dat de prins 
geen krachtig leider was en dat het hem aan ‘staatkundige creativiteit’ 

ontbrak. Willem IV wilde iedereen te vriend houden en ‘laveerde en 
schipperde liever om heftige botsingen en tegenstellingen te voorkomen.’997 

Representaties van Willem IV in lijkpreken hebben echter in de grond een 
positieve toonzetting. Natuurlijk was het genre van de lijkpreek ten enenmale 
ongeschikt om felle kritiek uit te oefenen op de overledene. En hoewel de 

prins als stadhouder en kapitein-generaal zeker steken had laten vallen 
hebben predikanten veel goede woorden over voor de overleden prins. Zij 
tonen zich niet gereserveerd en koud of afstandelijk maar warm, meelevend 

en bewogen. Predikanten schrijven veel vriendelijke woorden over zijn 
karakter, deugdzaamheid, werklust en staatsmanschap. 
 Als eerste zullen we nagaan hoe predikanten Willems positie als 

aanvoerder van het leger beoordeelden. Het was de Nederlanders in 
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september 1747 duidelijk geworden dat een Oranje aan het hoofd van het 
Staatse leger niet vanzelfsprekend inhield dat militaire nederlagen nu tot het 
verleden behoorden. De val van de vestingstad Bergen op Zoom, enkele 

maanden na de aanstelling van Willem IV, had dit op een pijnlijke manier 
duidelijk gemaakt. Toen Willem IV in 1751 overleed had hij in het geheel geen 

successen behaald als krijgsoverste. In zekere zin doorbrak de prins daarmee 
een lange Oranjetraditie. Zijn voorgangers Maurits, Frederik Hendrik en 
Willem III en ook zijn vader Johan Willem Friso waren bekwame krijgsheren 

geweest, die zich beroemden op hun militaire overwinningen en zich graag 
lieten afbeelden als soldaat, met harnas en legerstaf. De representatie van 
stadhouders als militairen vormde een van de belangrijkste legitimaties van 

hun macht. Zij trachtten ermee aan te tonen dat de vrede en voorspoed van de 
Republiek van hun militaire successen afhankelijk waren en tevens konden zij 
zich door hun militaire uitstraling onderscheiden van de burgerlijke 

regenten.998 Willem IV wilde heel graag in deze militaristische Oranjetraditie 
staan. Hij identificeerde zich sterk met de militair Willem III en was er op 
gebrand de positie van kapitein-generaal te verkrijgen, hoewel hij daarin pas 

slaagde in 1747.999 Uit een door predikanten veel geciteerde brief aan de 
Staten van Zeeland getekend op 25 april, een paar dagen dus voor zijn 
aanstelling als stadhouder over Zeeland, blijkt wel dat de prins, die hier 

nederig solliciteert naar de functie van stadhouder en kapitein-generaal, maar 
al te graag in het voetspoor van zijn roemrijke voorouders wil treden. In de 
brief schrijft hij dat nu het gevaar van de Fransen zo groot is en Staats-

Vlaanderen door een vijandelijk leger onder de voet is gelopen, hij gereed is 
om, wanneer de Staten zijn aanbod aannemen, ‘met gelyken iever en 

bereidwilligheit, als die van myne Voor-Vaderen, myn persoon en middelen 
blymoedig te wagen, voor het welweezen van het Gemeen … en de 
bescherming en behouding van de dierbare en zo zeer pericliterende Panden 

van Godsdienst en Vryheit.’1000  
Ondanks zijn ambitie, inzet en verwachtingen lukte het de stadhouder 

niet de familietraditie voort te zetten. Zoals we reeds zagen hoopten 

predikanten wel vurig dat de kersverse stadhouder en kapitein-generaal de 
Republiek zou bevrijden van het oorlogsgevaar. Hun verwachtingen waren 
hoog gespannen. De predikanten hielden hun publiek voor dat een Oranje aan 

het hoofd van de Staatse legers een garantie was voor succes. Of, in de 

                                                                    
998 Olaf Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’? Die Funktion des Hauses Oranien und 
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woorden van Geyl, ‘[m]en geloofde meer, op het voorgaan van geestdriftige 
predikanten, dat de Oranjenaam alleen al als een soort bezweringsformule op 
de Franschen werken zou.’1001 Deze verwachting was duidelijk niet 

uitgekomen. Dit stelde predikanten voor een aantal potentiële problemen. 
Niet alleen hadden zij hoge verwachtingen geschapen ten aanzien van de 

militaire verrichtingen van de prins, ook waren militaire successen altijd een 
belangrijke legitimatiebron geweest van de macht van stadhouders. Deze troef 
viel nu weg.  

Dat er na de dood van Willem IV vraagtekens bestonden over het nut 
van een Oranjestadhouder die geen militaire overwinningen had behaald, valt 
onder meer af te leiden uit de lijkpreek van de lutherse predikant Smit. Hij 

stelt in zijn preek de volgende vraag: ‘Wat doch is ons Land door Z. Hoogheid 
gebetert, die immers geen Oorlogs Held als zyne Voorvaders geweest is?’ Smit 
vindt dit een vraag die eigenlijk niet gesteld mag worden. Hij schrijft dat men 

niet moet knagen aan ‘het koud gebeente van zoo voortreffelyken Regent, en 
Vader des Vaderlands’. Volgens hem is het genoeg dat de prins zich bereid 
toonde ‘de Oorlogskonst’ te leren door ‘oeffeningen in weetenschappen’. Smit 

heeft er geen enkel probleem mee dat Willem IV geen oorlogsheld maar ‘een 
Vredevorst geweest is’.1002 Smits opmerkingen zijn zeer betekenisvol. De 
stadhouder wordt hier als een regent voorgesteld en oorlogsvoering wordt 

gezien als een kunst die door kennis te vergaren kan worden vervolmaakt. Het 
falen van Willem IV als krijgsheer wordt met de mantel der liefde bedekt, het 
belang van ervarenheid in krijgsverrichtingen afgezwakt en het gewicht van 

oefening in de militaire wetenschappen benadrukt. De voorstelling van 
Willem IV als verstandige, wijze vredesvorst is bij vele lijkredenaren te 

vinden. Willem IV wordt niet gerepresenteerd zoals zijn illustere voorganger 
Willem III. Zoals we zagen werd de koning-stadhouder door predikanten 
gezien als de standvastige krijgsheer, de onoverwinnelijke Hercules, de sterke 

Simson en de dappere David. Hij begaf zich midden in het krijgsgewoel, waar 
de kogels hem om de oren floten. Willem IV daarentegen wilde volgens de 
predikant Ten Dall, ‘Geen David, geen Man des Oorlogs/ maar een Salomo een 

Vorst des Vreedes’ zijn.1003 
Willem IV was dan wel niet succesvol geweest als legeroverste, toch 

wordt hij wel toegejuicht als degene die voor vrede heeft gezorgd. ‘Naulyks 

was de Oranje Zon boven de kimmen der Vereenigde Nederlanden opgegaen’, 
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schrijft de predikant Rotterdam, ‘of de Nagt van Rouwe verdween/ en de Dag 
van vrolykheid quam aen; de Schemeringe van twist en verwoestinge 
vervlogen/ en de Dageraed van Rust en Vrede kuste het Aerdrijk.’1004 Hij was 

het die, aldus Andriessen, ‘het Schip van State, uit de woeste golven en 
Oorlogsbarningen in de gewenschte Vredhaven’ heeft weten te sturen.1005 

Verdwenen is het tromgeroffel en het trompetgeschal dat de preken uit 1747 
kenmerkten. Van de oudtestamentische oorlogsmentaliteit is in lijkpreken 
nauwelijks meer een spoor te bekennen. Predikanten zingen duidelijk een 

toontje lager. Dat neemt niet weg dat zij in Willem IV nog steeds hun verlosser 
zien. Hij heeft er volgens predikanten voor gezorgd dat de Fransen de 
Republiek niet onder de voet hebben gelopen en dat het land sinds 1748 

vrede kent. De prins was het, schrijft Blom, die voor de ‘lang-gewenste, 
Algemeene Vreede’ heeft gezorgd en dat ‘niet door magt maar wys beleyd’.1006 
 

Een wijze Salomo 

Doordat Willem IV als krijgsheer geen triomfen had behaald, leggen 
predikanten voornamelijk de nadruk op de politieke en bestuurlijke kant van 

Willems stadhouderschap. Hij wordt in lijkpreken nog wel gezien als een 
Gideon die het land met Gods hulp heeft verlost, maar de wijze waarop hij dit 
heeft gedaan wordt er vaak niet bij vermeld. Er kon natuurlijk ook niet 

verwezen worden naar glorierijke veldslagen en militaire triomfen omdat 
deze er eenvoudigweg niet geweest waren. Daarom wordt Willem IV door 
predikanten in hun lijkpredikaties niet zozeer vergeleken met Gideon, Simson 

of andere krijgshelden, maar vooral met koning Salomo. Deze koning van 
Israël was niet zoals zijn vader David een veldheer, maar een wijze en vrome 

vorst die op voortreffelijke wijze rechtsprak en de tempel voor de God van 
Israël bouwde. Willem IV wordt na zijn dood dus niet als een man van het 
zwaard gezien, maar moet, zo schrijft Mobachius, ‘als een andere Salomon, als 

een Vrede-Vorst en als een Koning des vreedes worden aangemerkt/ die onze 
Republyk in Vreede en op eene vreedzame wyze heeft geregeerd’.1007 Ook 
wordt hij met Salomo vergeleken omdat Willem IV een wijze vorst was. De 

                                                                    
1004 Arnoldus Rotterdam, De haastige en onverwagte dood der magtigen, zonder hand / 
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predikant Ab Utregt roemt bijvoorbeeld zijn scherpe verstand en wijsheid 
waardoor ‘van hem van wegen zyn wysheid aan alle de Hoven van Europa, en 
zelfs buiten Europa een naam van wysheid als van een ander Salomo is 

uitgegaan.’1008 
 Geen David, geen Simson, geen Jozua, maar een Salomo dus. Zo zien 

lijkredenaren het stadhouderschap van Willem IV. De keuze om de stadhouder 
op die manier te representeren lijkt niet slechts een verlegenheidsoplossing te 
zijn geweest die zijn falen als krijgsheer – of de geringe mogelijkheid zich op 

dit vlak te bewijzen – te verbloemen. Predikanten geven namelijk hoog op van 
Willems wijsheid en kennis. Zij zijn daar kennelijk van onder de indruk. 
Trellont heeft het bijvoorbeeld over de ‘ongemeene wysheid en 

schranderheyd, in Godelycke saaken, in het burgerlyke, en het 
krygskundige’1009 van de prins en volgens Barueth was hij van zijn schepper 
‘rykelyk voorzien met eene weêrgaloze Wysheid, met eene verbazende 

Schranderheid van Oordeel’ en een ‘vasthoudende Geheugenis’.1010 
Predikanten hebben het niet alleen over de intelligentie die de stadhouder zou 
hebben bezeten, maar zijn ook vol lof over de vele wetenschappen en talen 

waarin hij zich volgens hen heeft bekwaamd. Rotterdam schrijft bijvoorbeeld 
dat de prins bedreven was ‘in allerlei talen/ konsten en Edele 
Wetenschappen/ dewelke een Prins voortreffelyk maeken/ tot verwondering 

van allerley slag van Geletterde Mannen’.1011 Volgens Satink had de prins een 
‘wys en edel brein’ en had hij ‘kennisse van Wereldbeschryvinge, 
Geschiedenissen, Wiskunde, Boukunde; van Roomsche en Vaderlandsche 

Wetten’ en ook bezat hij een ‘verwonderenswaardige kundigheid in Staats en 
Krygszaken’.1012 Ook Van Kessel roemt de ‘uitgebreide kennisze der 

beschaafde letteren: voornamelyk die van de Historiën, de Philosophie, de 
Mathesis, de Aardryks en Landts Beschryvinge, en inzonderheidt van de 
Krygs-Kunde’ die de prins zou hebben bezeten.1013 In zekere zin zien 

predikanten de kennis van de prins als een noodzakelijke voorwaarde voor 
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het uitoefenen van het stadhouderschap. De predikant Cleyn bijvoorbeeld 
schrijft in zijn lijkrede dat Willem IV zich van jongs af aan heeft bekwaamd ‘in 
zulke Weetenschappen/ die den Prins konden toerusten met Waereldsche 

Wysheid, nodig om den Lande en de Kerke/ door Raad en bescherming van 
nut te konnen zyn’.1014 Volgens het oordeel van Hoffmann – de Maassluisse 

predikant die er in het boek Het psalmenoproer van Maarten ’t Hart niet al te 
best van af komt – ‘heeft  zyne Hoogheit ook den roem gehad van een 
voortreffelyke geöeffentheit in de Wetenschappen welke eenen Vorst 

versieren en volmaken, by voorbeelt in de talen der Geleerden, in de 
Geschiedenisse, in de Outheden, in de Staatkunde, in de Rechtsgeleertheid en 
in de krygkunde’.1015  

 
De verlichte stadhouder 

De kennis van wetenschappen worden door predikanten als een 

noodzakelijkheid gezien. Zij geven indirect aan dat zonder de uitgebreide 
kennis van vele wetenschappen de prins een minder bekwame stadhouder 
zou zijn geweest. Niemand kan ontkennen, zo schrijft Mobachius bijvoorbeeld, 

dat ‘Wylen zyne Doorl: Hoogheid in veele uitmuntende gaven des geestes, in 
uitstekendheid des verstands, in vlugheid en doordringentheid van oordeel, in 
geheugen, in taalen, in geleerdheid omtrent verscheide wetenschappen, in 

welsprekendheid, enz. niet alleen ge-evenaard/ maar zelfs overtroffen heeft/ 
veele van de grootste en verstandigste vorsten van Europa’.1016 Het belang dat 
predikanten hechten aan wetenschappen van allerlei soort en kennis van 

vreemde talen, is nieuw in preken. Van Willem III lezen we weliswaar dat hij 
een wijs man was en een groot inzicht in staatszaken had, maar predikanten 

schrijven niet over de kennis van wetenschappen die hij zou hebben bezeten 
en de manier waarop hij deze verkregen heeft. In lijkpreken over Willem IV is 
dat geheel anders. Uitgebreid doen predikanten verslag van de opvoeding van 

de prins door zijn moeder, Maria Louise, en over de opleiding die hij aan de 
Franeker en Utrechtse universiteit genoten heeft en die hij respectievelijk in 
1726 en in 1727 afrondde.1017 Predikanten hebben veel aandacht voor deze 

opvoeding en dit onderwijs. Voget stelt bijvoorbeeld dat ‘De Doorluchtigste 
Vrouw Moeder, Maria Louise, Princesse van Hessen-Cassel’ zorg heeft 
gedragen ‘voor de treflykste opvoedinge van Haaren Dierbaarsten Zoone’. 

‘Zijne Hoogheit, is naar zijnen Staat/ in alle goede Konsten en uitneementste 

                                                                    
1014 Cornelis Cleyn, Bybelsch grafschrift, van een godtvreezend' oostersch' prins uit het 
boek van Job: Hoofdst. XIX:vers 25, 26, 27, op Wilhelm Karel Henrik, Friso (Rotterdam 
1752) 18. 
1015 Johannes Martinus Hoffmann, Lykrede ter uitvaart van zyne hoogvorstelyke 
doorluchtigheit Willem Karel Hendrik Friso (Maassluis 1752) 38. 
1016 Mobachius, Lyk-reden, 47. 
1017 Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje, 30. 
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Weetenschappen/ vooral ook in onze Heiligste Religie/ best onderrecht en 
gevordert’.1018 Over Willems onderwijs in Franeker schrijft Westerbaen dat de 
prins op ‘Vrieslands Hoogeschool’ veel ‘voortreffelijke mannen’ hoorde die 

bedreven waren ‘in allerlei slag van weetenschappen, welke, zoo iemand, 
vooral Vorsten, tot de hoogste bedieningen geschikt, nut en noodig zijn.’1019  

Deze nadruk op kennis van wetenschappen en op intellectuele 
vaardigheden wijzen op een veranderende visie van het stadhouderschap. 
Representaties van Frederik Hendrik, Willem II en Willem III hebben vooral 

oog voor de militaire aspecten van het stadhouderschap. In preken over deze 
stadhouders wordt weinig melding gemaakt van de intellectuele vaardigheden 
van de prinsen en van de kennis die zij zouden hebben bezeten. Wel wordt 

hun krijgsmanschap bejubeld en uit preken kan men afleiden dat de 
voornaamste reden van hun bestaan is dat zij de fundamenten van de 
Republiek, de religie en de vrijheid, met militaire kracht hebben verdedigd. 

Willem IV wordt door zijn lijkredenaren daarentegen veel meer gezien als een 
geleerde, een regent en een bureaucraat. In lijkpreken over Willem IV treft 
men in feite een verlichte visie op de ideale stadhouder waarin de 

deugdzaamheid en vervolmaakbaarheid van de mens als uitgangspunt 
worden genomen en waarbij een intellectuele opvoeding als een 
noodzakelijkheid wordt gezien. Willem IV wordt door zijn lijkredenaren niet 

als een vir virtutis gerepresenteerd, de politiek actieve man die zich 
gedurende zijn arbeidzame leven inzette voor het algemeen belang door de 
beoefening van de klassieke deugden. Klassieke deugden spelen in 

representaties van Willem IV wel degelijk nog een rol. Maar het palet aan 
deugden dat Willem IV zou hebben bezeten ziet er in vergelijking met zijn 

voorgangers Willem III, Willem II en Frederik Hendrik heel anders uit.  
Verlichte schrijvers stapten in de achttiende eeuw af van het door de 

humanisten gepropageerde ideaalbeeld van de vir virtutis. Niet de beoefening 

van de klassieke deugden, maar sensibiliteit, sociabiliteit en intellectuele 
activiteiten werden in de achttiende eeuw steeds meer als sleutel tot 
deugdzaamheid beschouwd. Voor hen was niet het cultiveren van eenvoud en 

zelfbeheersing, maar het ontwikkelen van de sociabiliteit van de mens van 
wezenlijk belang voor een stabiele samenleving. Morele vorming, intellectuele 
ontwikkeling en een gevoelig gemoed waren de kernbegrippen waarmee 

verlichte schrijvers een nieuw burgerschapsideaal omschreven. Opvoeding en 
onderwijs waren daarom van wezenlijk belang. Het gezin was bij uitstek de 
plaats waar de sociabele deugden werden geoefend en intellectuele 
                                                                    
1018 Albertus Voget, Kerkelyke reedevoering over de woorden Jeremia XXXIV. vers 4, 5. : 
by de droeve geleegenheit van het onverwacht en allersmartelykst overlyden van Willem 
den IV (Utrecht 1751) 26. 
1019 Kornelis Westerbaen, Het ĳdel vertrouwen op prinsen voorgesteld in eene lĳkrede 
over ... Willem Karel Hendrik Friso (Rotterdam 1752) 33. 
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ontwikkeling plaatsvond.1020 Bij deze achttiende-eeuwse ontwikkeling sluiten 
predikanten aan. Opvallend is wel dat volgens Mijnhardt dit type burgerschap 
in Nederland pas vanaf 1770 opgang vindt. ‘In the 1770s,’ aldus Mijnhardt, ‘an 

entirely new, morally inspired view of citizenship emerged.’ ‘The new 
definition of civic virtue’, zo vervolgt hij, ‘posessed a cognitive as well as a 

moral component. Contact with science and literature … should provide the 
knowledge for leading the life of a virtuous citizen.’ Daarnaast dient de 
verlichte burger zich te laten leiden door ‘an inherent morality’. ‘In short’, 

aldus nog steeds Mijnhardt, ‘modern civic virtue was the product of common 
sense and common sensibility’.1021 De opkomst van dit ideaalbeeld wordt door 
Mijnhardt laat gedateerd in vergelijking met lijkpreken over Willem IV die in 

1751 en 1752 verschenen. Willem IV wordt, zoals we nog zullen zien, in deze 
preken reeds als een verstandige, gevoelige, morele, geleerde en geletterde 
man weergegeven.  

 
Een oprecht gelovige 

Dat de prins volgens predikanten een verlichte stadhouder is blijkt tevens uit 

de manier waarop predikanten zijn vroomheid representeren. Zijn geloof 
wordt gezien als de innerlijke beleving van de kerkelijke orthodoxie, 
gebaseerd op een grote kennis van de theologie en van de bijbel. Deze kennis 

verwierf hij enerzijds door zijn ‘regt Christelijke Opvoedinge’1022 die zijn 
moeder hem gaf en anderzijds door zijn universitaire opleiding, waar hij ook 
onderwezen werd in de theologie. ‘In de Godgeleerdheid’, zo schrijft 

bijvoorbeeld Engelberts, ‘was hy tot een hooge trap geklommen’1023 en 
volgens Ab Utregt had de prins grote kennis van de ‘voornaamste 

                                                                    
1020 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den 
Haag 2001) 65-80, 166, 168, 176; Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, ‘De verlichte 
burger’ in: J.Kloek and K.Tilmans, ed., Burger. Een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in 
de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw (Amsterdam 2002) 155-172; 
Dorothée Sturkenboom, Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de 
achttiende eeuw (Hilversum 1998). 
1021 Wijnand Mijnhardt, ‘The construction of silence: religious and political radicalism 
in Dutch history’ in: Wiep van Bunge, ed., The early Enlightenment in the Dutch Republic 
1650-1750 (Leiden enz. 2003) 235. 
1022 Zie bijvoorbeeld: Casparus Henricus van Heimenberg, Laaste eerbewyzinge van 
gantsch Juda aan Koning Jehiskia, en ervlyke opvolging van Manasse in 's vaders plaatze: 
over II: Chron:XXXII:33 : toegepast op de begravenisse van ... Willem, Karel, Hendrik, Friso 
(Amsterdam 1752) 44. 
1023 Mattheus Engelberts, Koonings Hizkias hoogstaatelĳke begraavenisse, in 't hoogste 
der Soonen David toegepast op de hoogvorstelĳke begraavenisse van syn doorluchtigste 
hoogheid den allerbesten prince Willem Karel Hendrik Friso prince van Oranje Nassau 
(Delft 1752) 34. 
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geschilstukken der Godgeleerdheid’ zodat hij ‘niet alleen veele Studenten, 
maar ook verscheide Predikanten tot beschaming was’.1024  

Omdat de prins, schrijft Van Velzen, ‘vry veel kennis van de Lere 

onzer Gereformeerde kerk’ had, deed hij daar al op jonge leeftijd een ‘loffelijke 
belijdenis’.1025 Tijdens de geloofsbelijdenis die de prins volgens de 

predikanten in 1729 te Utrecht tijdens zijn studie aflegde bij de hoogleraar in 
de theologie Hieronymus Simonsz. van Alphen (1665-1742), gaf hij volgens 
zijn lijkredenaren niet alleen blijk van een vroom gemoed maar ook van een 

grote kennis van het geloof. Deze geloofsbelijdenis van de prins beschrijven 
predikanten als een belangrijk markeringspunt, als een rite de passage. Van 
Kessel schrijft bijvoorbeeld dat Willem IV ‘in den Jaare 1729. te Utrecht 

studeerende, by den wydtvermaarden Profeszor H. van Alphen, een 
Belydenisze des Geloofs heeft gedaan, meer gelykende na de rekenschap van 
beproefde kennisze, welke jemandt geeft, die tot den Kerkendienst wordt 

toegelaaten, dan na eenen, die als een Lidtmaat der Gemeente, tot het gebruik 
des H. Avondtmaals, wordt aangenoomen.’1026 Zijn geloofsbelijdenis leek dus 
volgens Van Kessel meer op de toetsing van een aankomend predikant die tot 

het ambt toegelaten wil worden, dan op de ondervraging van een catechisant. 
Aan de Utrechtse universiteit, aldus ook Kleyn, deed Willem IV ‘eenen ruimen 
en zeer verstandige blydenisse des geloofs’ waarop ‘hij tot Lidmaat der waare 

Gereformeerde Christelyke Kerke wierde aangenomen’.1027 De prins had uit 
vrije wil, op basis van een redelijk oordeel en een innerlijke overtuiging, een 
keuze maakte voor het gereformeerde geloof. Zijn geloof kwam niet tot stand 

door dwang en was ook niet gebaseerd op het gezag van autoriteiten. Zijn 
‘welgegronde geloofs belydenis’, zo stelt Vieroot, was niet alleen maar ‘een 

van buiten geleert les’. De prins had ‘een klaar en wezentlyk begrip van alle de 
waarheden onzes geheiligden Godsdienst/ gepaert met eene levendige 
overtuiginge van derzelver allenthalvige overeenkomst met het heylig en 

onfeilbare woord van God’.1028 De authenticiteit van zijn geloof wordt door 
predikanten benadrukt. Hij was inwendig van de waarheid van zijn geloof 
overtuigd. De prins, zo stelt Satink, bezat ‘menigvuldige en klare merktekens 

van oprechte deugd en ongeveinsde godvrucht’.1029 Hij was volgens De 

                                                                    
1024 Ab Utregt, De godlyke Voorzienigheid, 117. 
1025 Van Velzen, Rouklagte, 9. 
1026 Van Kessel, Gideons doodt en begraavinge, 20. 
1027 Gerardus Kleyn, De mensch gestorven, en bitter betreurd, of lykrede op het ... 
overlyden van ... Willem Karel Henrik Friso (Amsterdam 1752) 38. 
1028 Thomas Vieroot, Hiskia's dood en begravinge: toegepast op het overlyden en 
begraven van ... Willem Karel Hendrik (Amsterdam 1752) 10. 
1029 Satink, De tranen van Juda, 32. 
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Superville ‘erfgenaem van het ongeveinsde Geloof’ en bezat een ‘oprechte 
Godvrucht’.1030  

Willem IV was volgens predikanten een oprecht gelovige. Hij had een 

weloverwogen, verstandige keuze gemaakt voor het gereformeerde geloof. De 
prins had zich verdiept in de theologie en in de bijbel en raakte er door studie 

en onderwijs van overtuigd dat de gereformeerde godsdienst de juiste was. 
Deze weergave van de vroomheid van de prins is in een aantal opzichten 
opvallend te noemen. Eerder zagen we dat de godsdienst van Willem III als 

een vanzelfsprekendheid werd gezien. Er werd er niet aan getwijfeld dat 
Willem III een gereformeerde vorst was, maar beschrijvingen van zijn 
vroomheid zijn schaars. Zijn geloof werd welhaast gezien als een plicht, als 

een taak waarvan hij zich goed gekweten had. De uiterlijke kanten van 
vroomheid, zoals de bescherming van het ware geloof, worden veel 
belangrijker geacht dan de innerlijke overtuiging. Bij Willem IV echter wordt 

het geloof veel meer gezien als een persoonlijke keuze. Dit verschil kan als 
volgt worden verklaard. Bij Willem III wordt religie voornamelijk in de 
publieke ruimte gelokaliseerd. De koning-stadhouder werd gezien als de 

verdediger van het ware geloof in binnen- en buitenland. Bij Willem IV wordt 
godsdienst ook nog steeds, zoals we nog zullen zien, in de zichtbare, 
hiërarchische orde van de samenleving gelokaliseerd. Maar in lijkpreken over 

Willem IV wordt godsdienst tevens gelokaliseerd in een innerlijke 
vroomheid.1031 De nadruk ligt in deze preken niet alleen op de publieke 
handhaving van de gereformeerde leer. Predikanten hebben ook oog voor de 

afwegingen van het individu en hechten daar waarde aan. Zuivere godsdienst 
komt volgens hen niet alleen tot stand door de waarheid publiekelijk te 

handhaven, maar ook door weloverwogen, rationeel onderzoek. Onderzoek 
van de bijbel en van de theologie worden gezien als middelen om tot een waar 
geloof te komen. Enerzijds willen predikanten daarmee aangeven dat Willem 

IV een redelijke godsdienst aanhing. Anderzijds impliceren predikanten dat de 
rede een zeer belangrijk, zo niet noodzakelijk, onderdeel is van fatsoenlijke 
vroomheid.  

Dat er ook grenzen waren aan wat destijds als fatsoenlijke vroomheid 
werd beschouwd, bleek wel uit de reacties van theologen op de Nijkerkse 
beroeringen in het midden van de achttiende eeuw. De uitbarstingen van het 

religieuze gemoed die zich rond 1750 eerst in Nijkerk en later ook elders in 
het land voordeden, waarbij gelovigen blijk gaven van bekeringservaringen 

                                                                    
1030 Daniel de Superville, Het licht te vroeg uitgebluscht, of predikaetsie over Joannes V: 
35 : weinige dagen na de uitvaart zyner Doorluchtige Hoogheit Willem Karel Hendrik 
Friso, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder ... op verzoek van den Kerkeraed der 
zelfde Gemeente, in ’t licht gegeven (Rotterdam 1752) 15. 
1031 Vgl. Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in 
Nederland 1570-1990 (Amsterdam 1996) 99vv. 
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die gepaard gingen met emotionele, lichamelijke uitingen werden door 
kerkelijk leidslieden veroordeeld. Zij bepleitten een beschaafde vroomheid die 
zich niet door dweperij en emoties lieten leiden. De uitwassen in Nijkerk 

waren volgens hen te wijten aan de emotionaliteit en de tirannie van 
onbeschaafde oefenaars. Wanneer welwillende vromen belangstelling hadden 

voor het christelijke geloof dan moesten zij daarom niet vertrouwen op deze 
ongeschoolde lieden van lager allooi, maar op redelijke, geschoolde 
predikanten die ongestructureerde vroomheid konden kanaliseren en heftige 

emoties konden indammen.1032 Niet alleen de reacties op de Nijkerker 
beroeringen wezen reeds vooruit naar de beschaafde, verlichte publieke sfeer 
die volgens Van Eijnatten na 1760 tot stand kwam.1033  

In de beschrijvingen van Willems geloof zijn aanwijzingen te vinden 
dat de manier waarop vroomheid in het confessionele tijdperk werd 
geproduceerd aan erosie onderhevig was. De publieke handhaving van één 

confessie wordt in preken nog steeds als een gewenste en godzalige 
aangelegenheid gezien. Maar de gewetensvolle afweging van het individu 
krijgt bij predikanten ook de nodige nadruk. Zo was de prins volgens hen op 

basis van redelijkheid tot een innerlijke overtuiging van de waarheid van zijn 
geloof gekomen, een eigenschap die als kenmerkend gezien werd voor 
verlichte en beschaafde christenen.1034 Hij was een ‘Redeliken Godsdienst’ 

toegedaan die was gebaseerd ‘op Gods Woord, en niet op menschelike vonden, 
driften, en hartstogtelikheden’.1035 De prins was iemand die geleerd had ‘de 
waare Godsvrucht lief te hebben; de Doolinge te haaten; Huichelarye te 

vlieden; Geestdryverye af te keuren’ en ‘door zyn eigen voorbeeld, de 
noodzaakelykheit van den openbaren en welgeschikten Godsdienst, te 

verkondigen’, aldus Fernandes.1036 Andere deugden waarop in de tweede helft 
van de achttiende eeuw de nadruk werd gelegd en die beschaafde christenen 
zouden moeten beoefenen om voor verlicht te kunnen doorgaan waren 

                                                                    
1032 Peter van Rooden, ‘De communicatieve ruimtes van de Nijkerker beroeringen’ in: 
Joke Spaans ed., Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in 
Nederland in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 2001) 125-151; Joris van 
Eijnatten, ‘Droefheid in Nederland. De fysiologie van het fanatisme en de nieuwe 
openbaarheid’ in: Spaans ed., Een golf van beroering, 97-124. 
1033 Van Eijnatten, ‘Droefheid in Nederland’, 117-118; Vgl. Joris van Eijnatten, Liberty 
and concord in the United Provinces. Religious toleration and the public in the 
eighteenth-century Netherlands (Leiden en Boston 2003). 
1034 Van Eijnatten, Liberty and concord, hoofdstuk 7. Zie tevens Sturkenboom, 
Spectators van hartstocht, 168-182. 
1035 Johan van den Honert, Lykreden, over syne doorlugtigste hoogheid Willem Karel 
Henrik Friso (2e druk; Leiden 1752) 36, 37. 
1036 Francois Noach Louis Fernandes, Lofreden van Willem de IVde, heerlyker en 
onsterffelyker gedachtenisse: of lyk-predikatie over Numeri XX: vers 29 (Dordrecht 1752) 
22. 
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oprechtheid en verdraagzaamheid.1037 Ook in dat opzicht wordt Willem IV als 
een verlichte vorst aangemerkt. ‘Hy was’, schrijft Ab Utrecht, ‘oprecht 
godvrugtig’ en niet alleen ‘een yverig Protestant’ maar ook ‘verdraagzaam, 

zoodanig als ’t bestier van de Republyk het vereischte.’ Hij liet iedereen ‘vry 
het licht zyner Conscientie’ te volgen.1038 Predikanten volgen dus het beleid 

dat de overheden sinds lang hadden gevoerd. Predikanten menen wel dat de 
gereformeerde godsdienst de beste godsdienst is en dat zij daarom publieke 
bescherming verdient, maar zij roepen niet op tot een kruistocht tegen andere 

christenen. Iedereen is in de Republiek vrij zijn eigen geweten in zake religie 
te volgen. Daarom antwoordden de Staten-Generaal in 1725 op het verzoek 
van Venetië om een einde te maken aan de geschillen tussen oud-katholieke 

en rooms-katholieken die in 1723 tot een scheuring had geleid dat het in 
Nederland een ieder vrijstaat om te geloven wat hij volgens zijn geweten 
meent te moeten geloven. Wel verklaarden de Staten-Generaal dat ‘onze 

godsdienst de beste’ is en zij wensten weliswaar dat ‘al onze onderdanen’ deze 
zouden aanhagen, ‘maar wij willen daartoe niemand dwingen’, aldus de 
Hoogmogenden.1039 

 
Voedsterheer van Gods kerk 

De Republiek presenteerde zich ook in de achttiende eeuw als een 

gereformeerde staat. De publieke handhaving van de gereformeerde 
godsdienst zoals vervat in de drie formulieren van enigheid werd nog steeds 
als een belangrijke taak van de overheid gezien. Predikanten sluiten zich daar 

natuurlijk bij aan. Dat blijkt ook wel uit de bovenstaande opmerking van 
Fernandes over de noodzakelijkheid van een publieke religie. Het hart van 

Willem IV, zo schrijft ook Voget, lag bij de ‘zuivere Hervormde Leer’ zoals die 
‘volgens het Woort van Godt/ in de Synode van Dordrecht’ was vastgesteld. 
Het was deze hervormde leer die hij trachtte ‘allezins te hanthaaven’.1040 Ook 

Bachiene is van mening dat Willem IV ‘de suivere leere van onsen 
Hervormden Godsdienst/ in de Synode van Dordregt vastgesteld/ heeft 
gehandhaavd’.1041 In zijn aderen, zo schrijft Kleyn, stroomde ‘het opregt 

Gereformeerde bloed van zyne Doorl. Ouderen’.1042 Met het bekende 
confessionele discours geven de gereformeerde lijkredenaren aan dat de 
gereformeerde kerk en de overheden van de Republiek nauw met elkaar 

verbonden zijn. Dit politiek-religieuze vocabulaire is vergeleken met 

                                                                    
1037 Van Eijnatten, Liberty and concord, hoofdstuk 7. 
1038 Ab Utregt, De godlyke Voorzienigheid, 120. 
1039 Geciteerd naar: Emo Bos, Soevereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste 
Oranjevorsten (Hilversum 2009) 35. 
1040 Voget, Kerkelyke reedevoering, 29. 
1041 Bachiene, Neerland in rouwe, 24. 
1042 Kleyn, De mensch gestorven, 38. 
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zeventiende-eeuwse preken niet of nauwelijks gewijzigd. De koppels ‘religie 
en vrijheid’ en vooral ‘godsdienst en vrijheid’ vormen belangrijke bouwstenen 
waarmee predikanten de confessionele orde in stand hielden en trachten te 

houden. Satink schrijft dat Willem IV een vorst was ‘die zyn leven niet 
dierbaar achte om voor Godsdienst en Vryheid op te zetten.’1043 De 

republikeinse vrijheid en de gereformeerde godsdienst worden dus in 1751 
nog steeds als de fundamenten van de Republiek gezien die het waard zijn om 
voor te sterven. Het koppel ‘land en kerk’ en ook ‘vaderland en kerk’ zijn 

eveneens betekenisvolle begrippen in de preken waarmee werd uitgedrukt 
dat de welvaart van het land verbonden was aan de welvaart van de kerk en 
vice versa. Willem IV wordt dan als een bekwaam bestuurder gezien die voor 

vaderland en kerk het beste wenste. Zo was volgens Barueth Willem IV een 
‘Getrouw Vorst voor Vaderland en Kerk’1044 en de predikant Rotterdam 
schrijft dat de prins ‘zeer arbeidsaem en gestadig’ waakte voor ‘de welstand 

van Land en Kerk’.1045 
 Willem IV was volgens predikanten een voedsterheer van de kerk. Als 
‘een gezalfde Cherub’ wist hij met ‘de vleugelen zyner bescherming/ de 

gewyde verbontsark te overdekken’ en hij deed ‘al wat tot heil der ware kerke 
dienen kon’, schrijft Van Schelle.1046 De stadhouder betoonde zich een 
‘regtaardig voedsterheer’ der kerk, aldus Andriessen, vanwege zijn ‘tederste 

zorge voor Godts Kerke, in alwat tot bevorderinge en handthavinge van de 
Waarheidt, Godtvrugt en Vrede van dezelve dienen mogte’.1047 Een andere 
predikant stelt dat de ‘yver voor Gods Huis, voor de welvaert van ons 

Jerusalem’ de prins ‘verteerde’.1048 ‘Geen ander oogmerk had hy’, aldus zijn 
Friese hofpredikant De la Douespe ‘dan ons te bewaaren de onschatbaare 

Schatten van Religie en Vryheid.’1049 ‘Hy was een voorstander van de 
zuiverheit der Lere/ gelijk betoont heeft in zijne waakzaamheit tegen de … 
Socinianery in Vriesland’, stelt Van Velzen verwijzend naar het optreden tegen 

de doopsgezinde predikant Johannes Stinstra ( 1708-1790).1050 Wat opvalt 
met eerdere preken is dat niet zozeer het militante rooms-katholicisme als de 
                                                                    
1043 Satink, De tranen van Juda, 31. 
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Oranje (Amsterdam 1751) 10. 
1050 Van Velzen, Rouklagte, 9. Zie over Stinstra: Joris van Eijnatten, Mutua 
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grote bedreiging voor de gereformeerde kerk wordt gezien, zoals met name in 
de preken over Willem III en Mary Stuart II het geval was, maar eerder de 
onzuiverheid in de leer van protestantse theologen. Een aantal predikanten 

waarschuwen voor de vijanden binnen de publieke kerk zelf. ‘Neerlandts 
Kerke’, aldus Staringh, was ooit ‘als een Heiligdom der wooninge des 

Allerhoogsten’ maar is nu geworden tot ‘eene vergader plaatste van allerlei 
onrein en hatelyk gevolgte … en Ziel-verpestende dwaal en Kettergeeste, 
welker Leere is/ als de rook eens grooten Ovens, die de Zonne en de Lugt 

verduistert.’1051 Ook de zogenoemde ‘vrijgeesten’ bederven volgens 
predikanten de kostelijke zalf. De stadhouder gruwde dan ook van deze 
‘onverschillige Libertynen of Vrygeesten, die met den Godsdienst als de spot 

dryven’, zo stelt Ab Utregt.1052 Daarom hechten predikanten eraan dat Willem 
IV de zuiverheid in de leer bewaakte. Zij representeren hem als een 
stadhouder die, in de woorden van de predikant Cleyn, ‘de zuivere en 

onbevlekte Godtsdienst handthaafde’.1053 Zijn regering had als doel de 
‘onwaardeerbaare panden van vryheid en zuiverheid van Godsdienst’ te 
bewaren, schrijft Kleyn.1054 

De publieke ruimte werd door gereformeerde predikanten nog steeds 
opgeëist en de nauwe verbondenheid met de overheid gaven zij niet op. Zij 
streden voor leerstellige zuiverheid binnen de kerk en keerden zich tegen 

ongodsdienstigheid. Toch wordt Willem IV minder dan Willem III toegeëigend 
als een vorst die zich alleen bekommerde om het wel en wee van zijn 
gereformeerde onderdanen. Volgens Van den Honert treurden alle gezindten 

om de overleden stadhouder. Hij was een vorst voor alle Nederlanders. 
Natuurlijk treurden de gereformeerden het meest om hem, die immers de 

prins als hun ‘voedsterheer’ erkenden. ‘Maar ook die van de andere 
Protestantsche Gesindheden’ bedrijven rouw om Willem IV, aldus Van den 
Honert. ‘En niet alleen desen,’ vervolgt hij, ‘maar ook die van den Roomschen 

Dienst veranderden hunne Rye in Treurigheid. En de Joden selve hebben 
hiervan in hunne Synagogen niet geswegen.’1055 De politiek-religieuze 
hiërarchie die Van den Honert hier beschrijft, was feitelijk tijdens de Grote 

Vergadering (1651) bevestigd. Boven aan de ladder stond de gereformeerde 
kerk, bevoorrecht door de overheid. Op het tweede plan stonden de 
getolereerde kerken. Onder hen namen protestantse dissenters, die in de 
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achttiende eeuw een relatieve vrijheid van godsdienstoefening genoten, de 
eerste plaats in. Daarna kwamen de katholieken, die het in de Republiek 
lastiger werd gemaakt om hun godsdienst uit te oefenen. Sluitstuk van de 

hiërarchie vormden de joden.1056 Gereformeerde predikanten maken duidelijk 
dat er slechts één kerk op de steun van de overheid mocht rekenen. Zij zien de 

confessionele orde als iets goeds en kunnen zich niet voorstellen dat de 
Republiek als politieke gemeenschap zonder de fundamenten van de 
gereformeerde godsdienst en de republikeinse vrijheid bestaansrecht heeft. 

Hoewel zij niet expliciet polemiseren met protestantse dissenters, zijn zij van 
mening dat de zuiverste vorm van protestantisme te vinden is in de belijdenis 
van de gereformeerde religie.1057 

De bovengenoemde confessionele orde werd opvallend genoeg niet 
alleen door gereformeerden verdedigd. Ook protestantse dissenters die in 
1751 preken hielden naar aanleiding van het overlijden van de stadhouder 

doen dit. De remonstrant Westerbaen erkent dat bescherming van de prins 
allereerst uitging naar ‘de leden dier Kerke’ waarvan Willem IV ‘volgens de 
wetten de Bescherm- en Voedsterheer was’, hoewel hij er tegelijk aan 

toevoegt dat de prins ook ‘andere gezindheden, als het in zijn vermogen 
stondt, weldaedigheden’ bewees. Westerbaen erkent dat de prins de 
voedsterheer was van de gereformeerde kerk, maar schrijft ook dat Willem IV 

zich er niet voor schaamde de remonstranten ‘zijne Broeders te noemen’.1058 
In lijkpreken accepteren protestantse dissenters duidelijk de positie van de 
gereformeerde kerk als de door de overheid bevoorrechte kerk. Zo schrijft de 

doopsgezinde predikant Ouwejans over de gereformeerde kerk als de kerk 
‘waarin de bevestigde Godsdienst gehandhaafd word’.1059 Protestantse 

dissenters aanvaardden dus de discriminerende confessionele orde.1060 
Nergens bekritiseren zij de publieke kerk of de gereformeerde theologie. Zij 
erkennen ruimhartig de voorrechten die de gereformeerde kerk heeft en 

lijken daar geen moeite mee te hebben. Wel doen zij pogingen het belang van 
de publieke handhaving van de gereformeerde godsdienst te bagatelliseren. 
Dat doen zij vooral door voorbij te gaan aan de doctrinaire verschillen tussen 

verschillende protestantse stromingen. Tussen de regels door pleitten zij in 
feite voor een protestantse publieke sfeer, waar individuen op basis van hun 
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innerlijke overtuiging hun eigen (protestantse) godsdienst mogen uitoefenen. 
In elk geval stellen protestantse dissenters hun eigen religie als redelijke 
alternatieven voor, die slechts marginaal afwijken van de publieke religie. Zij 

zien de verschillende protestantse religies als leden van één familie. De 
lutherse predikant Smit bijvoorbeeld schrijft in zijn lijkrede dat Willem IV net 

als ‘alle anderen Gods Genade in Christus voor zyne Ziele noodig had, en is 
daar door alleen ter Zaligheid ingegaan’, waarmee hij het protestantse 
principe van sola gratia dat gereformeerden en luthersen deelden aanduidt 

als het fundament van het ware geloof.1061 Vanwege deze overeenkomsten 
tussen de lutherse en de gereformeerde geloofsbelijdenis kon Willem IV, aldus 
Smit, ‘den Luterschen, als zyne Geloofsbroederen, een geneegen hart’ 

toedragen. 1062 Protestantse dissenters schrijven met trots dat Willems 
bescherming niet alleen naar leden van de gereformeerde kerk uitging, maar 
dat hij ook genegen was doopsgezinden, lutheranen en remonstranten als zijn 

broeders te erkennen en hun van zijn vriendschap te verzekeren. Hij was, zo 
schrijft Westerbaen, ‘een beminnaer der Christelijke verdraegzaemheid in 
zulke stukken, welke den grondslag der zaligheid niet om verre werpen’.1063 

 
Het lieve vaderland  

Willem is dood! Wie zal nu ‘het belang van ons Lieve Vaderland zo ter herten 

neemen’, vraagt Voget zich in zijn lijkrede af.1064 Predikanten hebben het vaak 
over ‘ons lieve vaderland’ wanneer zij de liefde en trouw die de prins het land 
betoonde aan de orde stellen. Zijn ‘getrouwe waakzaamheid voor ’t heyl van 

het lieve Vaderland, en voor den vreede en voorspoed der Kerke, waaren de 
sterke bolwerken, waar agter het volk des Lands veylig onder schuylen’, stelt 

Kleyn.1065 In het derde kwart van de achttiende eeuw werd de bereidheid het 
algemeen belang te dienen en zich voor het algemeen belang opofferingen te 
getroosten als een moreel axioma voor iedere burger beschouwt. Niet langer 

werd het eigen kerkgenootschap als de hoogste morele gemeenschap gezien, 
maar het vaderland. Voor het vaderland moest men bereid zijn te sterven.1066 
In de lijkpreken over Willem IV wordt het vaderland nog niet als de hoogste 

morele gemeenschap beschouwd. Van de stadhouder wordt immers nog 
steeds gezegd dat hij zijn leven voor land én kerk geven zou. Bovendien 
bestaat volgens de lijkredenaars de politieke gemeenschap niet uit een 
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verzameling van gelijkwaardige morele burgers, maar uit een politiek-
religieuze hiërarchie, waarin zoals gezegd de gereformeerden de eerste plaats 
innamen. Daardoor kon een nationalistisch vertoog nog niet echt van de grond 

komen.1067 De vaderlandscultus zou volgens Van Sas pas echt doorbreken in 
de jaren 1760 en 1770.1068 Toch ontbreekt een zekere vaderlandsretoriek in 

lijkpreken waarin Willem IV werd gerepresenteerd niet. Volgens predikanten 
was de stadhouder bereid zich grote opofferingen voor het lieve vaderland te 
getroosten. ‘Hoe getrouw aan Neêrlands Volk/ van de eerste Uur zyne 

Regeringe? Wat had hy een Liefde voor dit Land? Hoe naa lag het hem aan het 
hart?’, stelt Barueth.1069 ‘Als Inlander van Geboorte en opvoedinge, hadde Hy 
ook eenen hartelyken zucht voor den welstandt van syn Vaderlandt’, schrijft 

Van Kessel.1070 Uit plichtsbesef en vanwege zijn brandende liefde voor het 
vaderland, heeft Willem IV gezocht het welzijn van zijn volk te verbeteren. 
‘Door eene edele liefde ter verlossing en behoudenis van een wel verdiend 

volk bezielt, verzuimde hy niets, wat daar toe eeniger maten strekken kon’, 
aldus Hoffmann.1071 Ook Blom is van mening dat de prins een ‘waaksaam en 
liefderyk hert hadde voor het welsyn van ons Vaderland’.1072 

De stadhouder en kapitein-generaal had zoals eerder aangegeven 
volgens predikanten geen gelegenheid gehad zijn offerbereidheid in het heetst 
van de strijd te vertonen. Hij had als aanvoerder van het leger geen triomfen 

behaald en niet kunnen laten zien dat hij bereid was voor het vaderland te 
sterven. Maar als stadhouder had Willem IV wel degelijk successen behaald, 
aldus predikanten. Hij wordt afgebeeld als een hervormingsstadhouder die er 

alles voor deed om de Republiek gezond en sterk te maken. Hij werkte hard en 
was bereid zichzelf op te offeren voor het algemeen belang. Deze 

offerbereidheid brengen predikanten in verband met zijn vaderlandsliefde. 
‘Hy verschoonde zijne onpaslykheit niet; niets viel Hem te zwaar/ gewillig om 
zijne eigene belangens op te offeren/ wanneer het aanquam op zijnen plicht 

en liefde voor het vaderland’, schrijft Voget.1073 De stadhouder toonde zijn 
‘opregte Trouw-Hertigheid voor ons dierbaar Vaderland’, aldus Blom, 
voornamelijk door zijn ‘yverig ja onvermoeyt beesig syn in het Staats-Werk/ 

veel tyds tot laat in de nagt in eene afgesonderde eensaamheid’.1074 
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Het landsbestuur wordt door de predikanten omschreven als een 
zware last, als een offer, dat Willem gaarne wilde dragen, uit plichtsbesef en 
omwille van zijn liefde voor het vaderland. Zijn offers bracht hij niet op het 

slagveld, maar in zijn kabinet, waar hij werkte en sloofde om volk en 
vaderland van dienst te zijn. Uiteindelijk werd dit harde werken hem fataal. In 

zekere zin gaf hij dus toch zijn leven voor het vaderland. De zware 
regeringsarbeid wordt door predikanten als aanslagen op het lichaam van de 
prins gezien. Lichaam en ziel leden vanwege de zorgen die het landsbestuur 

met zich meebrachten. ‘De werktuygen syner edele siele waren als 
afgesleeten/ waarschynelyk door gedurige werksaamheid’, schrijft Blom.1075 
De vele staatsvergaderingen hadden volgens Barueth ‘ziel en lighaam’ 

afgemat. ‘Zyn Geest wierd uitgeput; en het schynt als ware hy door den 
swaren last overstelpt/ en ‘er onder versweeken’, aldus de predikant.1076 Het 
‘gesondste lichaam (dat onse Vorst altoos gehad heeft)’ moest wel onder de 

enorme werkdruk ‘beswyken’, stelt Bachiene.1077 Volgens Engelberts is Willem 
IV ‘onder ’s Lands sorgen aan een stik keel verstikt’.1078 Hij offerde zich op, zo 
schrijft ook Fernandes, voor het ‘genoegen en geluk zynes Volks … met 

geheele verachtinge zyner krachten, en van zyne veelvuldige Lichaams 
zwakheden’.1079 Willem was volgens zijn lijkredenaars zeker bereid te sterven 
voor het vaderland. Op het slagveld heeft hij zich niet kunnen bewijzen. De 

heroïsche opofferingen die hij zich getroostte voor het lieve vaderland vonden 
plaats in de studeerkamer en in de raadzaal en deze bestuurlijke heroïek lijkt 
de afwezigheid van heldhaftige wapenfeiten voldoende te kunnen 

compenseren. De prins heeft zijn onderdanen door zijn werklust getoond dat 
hij het geluk van zijn volk zocht en gaarne de regeringslasten op zijn 

schouders wilde nemen, tot de dood erop volgde. 
 
Hervormingen van belang 

De prins werd dus gezien als een ontwikkeld persoon die het beste voor heeft 
met zijn volk en alles voor hen over had. In een zeker opzicht representeren 
predikanten hem als een verlicht despoot, die gewapend met 

wetenschappelijke kennis maatschappelijke problemen probeert aan te 
pakken. Willem IV wordt inderdaad door vele predikanten als een 
hervormingsgezinde stadhouder weergegeven. Deze hervormingen waren 

nodig omdat de Republiek zich in een crisissituatie bevond. Ook Justus van 
Effen (1684-1735), een van de eerste Nederlandse maatschapijcritici, was van 
mening geweest dat de Republiek in verval was en dat dit verval alleen te 
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keren viel door deugdzaamheid, beschaving en cultivering van de 
sociabiliteit.1080 Anders dan Van Effen en spectatorschrijvers keren 
predikanten zich niet tegen de verwildering van de zeden die zou zijn 

veroorzaakt door de invloed van Franse aristocratische zeden.1081 Wel zijn zij 
ervan overtuigd dat maatschappelijke hervormingen noodzakelijk zijn. Tyken 

heeft het bijvoorbeeld over ‘een tyd, van oogschynelyke ondergang’ en van 
‘diep verval in alles’.1082 In Willem IV zien predikanten bij uitstek degene die 
geschikt was om hervormingen ter hand te nemen. Hij wordt gezien als een 

maatschappelijk geëngageerde stadhouder die besefte welke maatregelen 
nodig waren om het verval te keren en al zijn capaciteiten benutte en hard 
werkte om maatschappelijke hervormingen door te voeren. ‘Zyne wysheidt en 

schrander oordeel in het bestuur van Staat’, schrijft Andriessen, ‘suste 
nergens, om de neteligste zaken te ontwarren, voorzigtiglyk te besturen, 
gelukkiglyk uit te voeren; de Borger-beroerten te stillen, de Finantien te 

herstellen, het Krygswezen te hervormen’.1083  
Veel predikanten hebben oog voor de bestuurlijke uitdagingen 

betreffende financiën en belastingen, openbare orde, koophandel, 

rechtspraak, armoede, nijverheid en vestingbouw waarmee de prins 
geconfronteerd werd. Het stadhouderschap wordt in het licht daarvan als een 
bestuurlijk ambt gezien dat kennis en inzicht vereist en arbeidzaamheid. De 

predikant Kleyn bijvoorbeeld heeft het over het ‘geduerig zeer gewigtig 
herssen werk’ waarmee de stadhouder zich afmatte om de ‘belangens van den 
algemeenen Staat … van den Krygsmagt van onzen Staat zo te water, als te 

lande; van onzen sterkten en bolwerken; van onzen koophandel en 
scheepsvaard’ te behartigen.1084 Volgens Fernandes werkte hij hard om de 

‘geheele herstellinge der Staatszaaken’ ter hand te nemen. Hij was daarin 
volgens de predikant succesvol. Het ‘ontzachelyke Monster van Muiterye, en 
inwendige Oproeren’ heeft hij in de kiem gesmoord. Hij heeft 
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belastingverlichtingen doorgevoerd ‘door de schielyke afzettinge der Pachten’ 
en ook heeft hij plannen gemaakt ter ‘verbeteringen der Fabriken en de 
Koophandel’.1085 De predikant Engelberts schrijft dat de stadhouder het 

‘vervallene Krygswesen herformd’ heeft en ‘de verwoestede Vestingen op 
gebouwt’. Daarnaast is hij volgens Engelberts verantwoordelijk voor de 

herstelling van ‘de rust binnens Lands’ door een einde te maken aan de macht 
van de regentenaristocratie en ook is hij de ‘uitgeledigde Schatkisten’ te hulp 
gekomen. Tevens was de prins niet ongevoelig voor ‘de drukkende lasten van 

’t gemeen’. Daarom heeft hij ‘de herstelling van de binnenlandsche 
Handwerksels, en buitenlandsche Koophandel’ ter hand genomen en heeft hij 
een begin gemaakt met de ‘Schattings vermindering voor den leeftogt’.1086  

Een belangrijk verschil met preken over Frederik Hendrik, Willem II 
en Willem III is dat de maatschappij in lijkpreken over Willem IV als een 
dynamische, bestuurbare en veranderbare entiteit wordt weergegeven. Dat 

was eerder niet het geval. In preken over Willem III zagen we dat de 
maatschappij als een statisch gegeven werd beschouwd die bestond uit de 
ordende elementen land en kerk. Van de koning-stadhouder wordt weliswaar 

gezegd dat hij een voortreffelijke bestuurder was, maar veel verder dan op te 
merken dat hij zijn leven waagde voor land en kerk en alles deed om religie en 
vrijheid te handhaven gaan predikanten niet. Zij blijven steken in deze vage 

algemeenheden. Predikanten gaan zelden in op de bestuurlijke taken van 
Willem III, zeker wat betreft de binnenlandse aangelegenheden. Belangstelling 
voor maatschappelijke problemen en bestuurlijke aangelegenheden lijken zij 

niet te hebben.  
Bij preken over Willem IV is dat anders. De stadhouder wordt gezien 

als een bestuurder die de maatschappij wilde veranderen. Hij wordt gezien als 
een stadhouder die, in de woorden van Mobachius, ‘eene merkelyke 
verbetering, ten aanzien van Kerk, en Politicq van het Militaire Weezen, van de 

Vestings werken, van den Koophandel, van veele ingeslopene abuizen, en 
wan-orders; van de Finantie-zaaken … te wege gebragt’ heeft.1087 ‘Wie zal my 
tegengaan, schrijft De la Douespe, ‘zoo ik aan hem toeschryve, dat zoo zeer 

geroemt Project, en zoo waard geroemt te worden, de Ziel ter herstellingen 
van den Koophandel, de Grondslag der wederopkomste van een bloeijende 
Staat, en van ’t Geluk deezer Landstreeken!’1088 ‘In de zaeken tot zijne 

Stadhouderlijke regeering behoorende’, aldus ook Westerbaen, ‘was hij, gelijk 
we reeds eenigszins gehoord hebben, met eenen onvermoeiden ijver, en, naer 
allen schijn, tot naedeel van zijn eigen leeven, bezig, nergens meer op bedacht, 
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nergens meer toe arbeidende dan om den vervallen staet van ’s Lands 
middelen, van koophandel, van neeringen, en ambachten, te herstellen, en te 
doen bloeien’.1089 Wat gelijk opvalt is dat predikanten zich er zeer bewust van 

zijn dat de Republiek een handeldrijvende natie is. Zeventiende-eeuwse 
predikanten beseften zich dat natuurlijk ook wel, maar pas medio achttiende 

eeuw wordt de koophandel als een activiteit van het grootste gewicht 
aangemerkt. Predikanten beschouwen de koophandel en de rijkdom die 
daaruit voortvloeit als wezenskenmerken van de Republiek. Sommige 

predikanten stellen daarom dat de fundamenten van de Republiek niet alleen 
bestaan uit haar godsdienst en vrijheid. Zij voegen daar ook de koophandel bij. 
Wolff bijvoorbeeld stelt in zijn installatiepreek dat Willem IV de handhaver is 

‘van onzen koophandel, van onzen Overvloed, van onzen Vryheid, van onze 
Godsdienst’.1090 De doopsgezinde predikant Bremer noemt niet de vrijheid en 
religie maar de akkerbouw, de koophandel en de zeevaart ‘de drie Zenuwen 

van ons Vaderland’.1091 Ook andere predikanten scharen de koophandel onder 
het wezen van de Republiek. Volgens Staringh is de koophandel de ‘harte ader 
en zenuw van ons Landt’1092 en Ab Utregt noemt ‘de Commercie, 

Koopmanschappen en Navigatie’ de ‘voornaame steun onzer Landen’.1093 Deze 
aandacht voor koophandel valt deels te verklaren uit het economische verval 
dat de Republiek volgens predikanten teisterde. Zij nemen de negatieve 

effecten van deze economische neerwaartse spiraal waar en tonen aan dat 
Willem IV er alles aan deed om de Republiek weer uit het slop te halen. Dit 
beeld van de prins als een hervormingsgezinde stadhouder staat haaks op het 

beeld in de Nederlandse geschiedschrijving, waarin vooral het falen van de 
prins wordt benadrukt en hij wordt beschreven als een stadhouder die weinig 

voor elkaar kreeg. Schutte bijvoorbeeld typeert het stadhouderschap van 
Willem IV met de frase ‘Geen hervormingen van belang’1094 en Schutte is zoals 
we hebben gezien zeker niet de enige historicus die van mening is dat de prins 

een slecht bestuurder was.  
 
Gouvernementalité 

De manier waarop predikanten het leiderschap van Willem IV representeren – 
als een bekwaam bestuurder die hard werkte en zich inzette voor het 

                                                                    
1089 Westerbaen, Het ĳdel vertrouwen, 44. 
1090 Wolff, Het gelukkig voorteken, 14. 
1091 Johannes Bremer, Het verloste Nederland opgewekt tot een' betaemelyke lof- en 
dank-betuiging aen den allerhoogsten God, voor den geschonken vrede : in eene 
predikaetsie over Psalm CXLVII, vs. 12,13,14 ter gelegenheid van den algemeenen dank- 
en bededag over den vrede (Amsterdam 1749) 35. 
1092 Staringh, Jeremia weeklagende, 19. 
1093 Ab Utregt, De godlyke Voorzienigheid, 73. 
1094 Schutte, Oranje, 39. 
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algemeen belang en maatschappelijke problemen probeerde aan te pakken – 
komt in grote lijnen overeen met het denken over goed bestuur zoals dat 
volgens Michel Foucault in de vroegmoderne tijd zich heeft ontwikkeld. Vanaf 

de zestiende eeuw tot aan het einde van de achttiende eeuw domineert een 
bepaald type denken over macht en bestuur de politieke traktaten. Het is ‘de 

kunst van het besturen’ die centraal staat, een principe dat hij aanduidt met 
‘gouvernementalité’. Twee ontwikkelingen zijn volgens Foucault hiervoor 
verantwoordelijk. Ten eerste de Reformatie waardoor de vraag naar religieus 

leiderschap prangend werd: hoe diende men geestelijk geleid te worden om 
de eeuwige zaligheid te verkrijgen? Ten tweede was het staatsvormingsproces 
en de toenemende centralisatie ervoor verantwoordelijk dat het thema 

bestuurlijkheid met meer kracht op de politiek-theoretische agenda 
verscheen. Foucault contrasteert het gouvernementaliteitsprincipe met het 
soevereiniteitsdenken. In deze politieke filosofie verwijst het algemeen belang 

of het ‘gemene best’ naar een stand van zaken waarin de onderdanen de 
wetten gehoorzamen, hun taken goed uitvoeren en de sociale en politieke 
orde aanvaarden. Het ‘gemene best’ valt hier volgens Foucault dus samen met 

de gehoorzaamheid aan de wetten, zowel die van God gegeven als die van de 
aardse machthebber. Het doel van soevereiniteit is daarom circulair: het doel 
is namelijk in essentie de uitoefening van soevereiniteit. Omdat er geen a 

priori-reden is voor de onderdanen om de regering van de vorst te accepteren 
is zijn gezag fragiel en het doel van diens regering is daarom zijn vorstendom 
te verdedigen en te versterken. Machiavelli’s Il principe is volgens Foucault 

een belangrijke vertegenwoordiger van dit soevereiniteitsprincipe. Il principe 

is in feite niet anders dan een traktaat over het vermogen van een prins om 

zijn vorstendom te behouden. Anders dan bij het soevereiniteitsprincipe staat 
bij het gouvernementaliteitsprincipe de immanentie van de vorst ten opzichte 
van zijn vorstendom centraal. De staat wordt voorgesteld als gezin waar de 

huisvader het gezag over heeft. De huisvader heeft het goede met zijn 
gezinsleden voor en is er niet alleen om hen te beschermen tegen aanvallen 
van buitenaf, maar heeft ook als taak hen te verzorgen en te leiden. Zo 

bestuurt de vorst zijn volk, alsof hij in dienst is van het volk.1095 
 Het gouvernementaliteitsprincipe sluit bijna naadloos aan op de 
positie van de Oranjestadhouders in de Republiek en de manier waarop zij 

zich sinds de Nederlandse Opstand representeerden en door anderen zijn 
gerepresenteerd. Willem van Oranje presenteerde zichzelf als een vaderfiguur 
en werd na zijn dood ook als zodanig werd beschouwd. Hij was volgens vriend 

en vijand de vader des vaderlands die de fundamenten van de Republiek 

                                                                    
1095 Michel Foucault, ‘Governmentality’ in: Graham Burchell, Colin Gordon en Peter 
Miller ed., The Foucault effect. Studies in governmentality (Londen enz. 1991) 87-88, 91-
92, 94. 
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gelegd had. Dat Willem van Oranje als een vader en een dienaar van het volk 
werd gezien vormde de basis van zijn populariteit zowel tijdens als na zijn 
dood.1096 Ook de laatste woorden van stadhouder Frederik Hendrik: ‘Ick ben 

der Heeren Staten Dienaer’ en vervolgens ‘sijne handen ende armen 
uytstreckende’ en als ‘een Vader des Vaderlandts sijnen laetsten seghen’ gaf 

waarbij hij de ontroerende woorden voegde ‘Godt zeghene u allen’,1097 staat 
voluit in de traditie waarin Oranjestadhouders als vaders des vaderlands en 
belangeloze dienaren van de staat worden voorgesteld. 

Omdat de Oranjestadhouders zich niet konden beroepen op hun 
soevereiniteit probeerden zij het populaire beeld van de vader des vaderlands 
die voor het arme volk zorgt, hen beschermt en hen leidt, te cultiveren. Zoals 

al eerder aangegeven speelde in de zelfrepresentaties van het Huis van Oranje 
het klassieke beeld van de stadhouders als vaders des vaderlands een grote 
rol. De staat als voorstelling van een huis waaraan de vader en moeder leiding 

geven was een krachtig beeld dat zeer effectief gebruikt werd door de 
Oranjes.1098 Niet de soevereiniteit staat in deze metafoor centraal, maar de 
vaderlijke en moederlijke zorg voor de leden van het huisgezin. Deze 

beeldspraak waarin de overheden als vaders worden aangemerkt is een 
erfenis van de klassieke oudheid. In de laatmiddeleeuwse catechetische 
literatuur werd zij verbonden met de uitleg van het vijfde gebod: ‘eer uw 

vader en uw moeder’. Niet alleen de biologische ouders dienden geëerd te 
worden, ook geestelijke leidslieden en wereldlijke overheden waren volgens 
deze moraaltheologische geschriften waardig ‘vaders’ genoemd te worden. Als 

zodanig kwamen zij eer toe en moest men hen gehoorzamen en dienen. De 
Reformatie pakte dit thema op en zorgde voor een verdere verbreiding van de 

vadertitel. In zowel katholieke en lutherse als calvinistische catechetische 
geschriften wordt bij de behandeling van het vijfde gebod het ouderlijke gezag 
verbonden aan het overheidsgezag.1099 Dit wordt ook gedaan in Nederlandse 

verklaringen van de Heidelbergse Catechismus bij de bespreking van zondag 
39, waar het vijfde gebod aan bod komt. In dergelijke catechetische literatuur 
die in de zeventiende en achttiende eeuw verscheen, benadrukten 

predikanten dat overheden zich niet als tiran mogen gedragen maar dat zij het 

                                                                    
1096 Olaf Mörke, Willem van Oranje (1533-1584). Vorst en ‘vader’ van de Republiek 
(Amsterdam en Antwerpen 2010) hoofdstuk 10. Zie tevens: Peter Arnade, Beggars, 
iconoclasts, and civic patriots. The political culture of the Dutch Revolt (Ithaca en Londen 
2008) hoofdstuk 7. 
1097 Johannes Goethals, Het godtsalich overlyden van sijne doorluchtighste hoogheyt, 
Frederick Henrick (Leiden 1647) 98-99. 
1098 Mörke, Stadtholder, 270-272, 284-287, 321-322. 
1099 Paul Münch, ‘Die “Obrigkeit im Vaterstand”. Zu Definition und Kritik des 
“Landesvaters” während der frühen Neuzeit’, Daphnis 11 (1982) 15-40; Robert James 
Bast, Honor your fathers. Catechisms and the emergence of a patriarchal ideology in 
Germany 1400-1600 (Leiden enz. 1997) 146-235. 
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welzijn van het volk als uitgangspunt moeten nemen.1100 De in Nederland zeer 
gezaghebbende verklaring van de Heidelbergse Catechismus van de Friese 
bijbelvertaler en predikant Festus Hommius (1576-1642), uitgegeven in het 

begin van de zeventiende eeuw, stelt bijvoorbeeld dat overheden ‘Vaderen des 
Vaderlands’ zijn en ‘Herders des Volks’.1101  

Het beeld van de vorst als pastor bonus is volgens Foucault een goede 
manier om het gouvernementaliteitsprincipe waarin de vorst als dienaar van 
het volk wordt gezien uit te drukken. Een herder heeft namelijk geen 

zeggenschap over een stuk land maar over een kudde. Hij leidt, voedt, 
beschermt en verzorgt zijn schapen. Hij kent zijn schapen en weet wat zij 
nodig hebben. Hij weet wat het beste voor hen is. De macht die de herder over 

zijn kudde heeft, is in essentie niets anders dan een stel verplichtingen dat hij 
op zich heeft genomen.1102 Leiderschap wordt op die manier voorgesteld als 
‘zachte macht’ in tegenstelling tot de angstzaaiende en op geweld berustende 

‘harde macht’. Dat predikanten vaak gebruik maakten van dit pastorale motief 
is natuurlijk niet verwonderlijk. In het Oude Testament worden seculiere en 
religieuze leidslieden van het volk Israël veelvuldig ‘herders’ genoemd die de 

taak hebben voor hun kudde te zorgen en hen spiritueel te leiden. In 
toekomstverwachtingen van de oudtestamentische profeten is het vaak een 
koning-herder uit het huis van David die Israël naar een ongekende voorspoed 

zal brengen. Soms wordt ook de God van Israël als de herder voorgesteld die 
de verstrooide kudde samen zal brengen en de lammeren in zijn schoot zal 
dragen. Een bekend beeld uit de bijbel is natuurlijk ook Jezus als de goede 

herder die zijn schapen kent en die zijn leven voor hen geeft. In preken waarin 
Willem III wordt gepresenteerd komt dit pastorale motief veel voor. Willem III 

wordt gezien als de belangeloze leider van zijn volk die weet wat het beste 
voor hen is. ‘Den welstant van ’t gemeen en de vaderlyke of herderlyke zorge’ 
achtte hij van veel hoger belang dan zijn eigen ‘vorstelyk gebiedt’, schrijft 

Vollenhove.1103 Menigmaal had hij zijn ‘Lijf en Leve, Goed en Bloed, als Jacob 
voor sijn schapen, tegen de verscheurende beesten’ voor de Nederlanders 

                                                                    
1100 Matthijs Wieldraaijer, ‘“De schapen zijn de huid niet schuldig”. De plichten van 
onderdanen en overheden in zeventiende- en achttiende-eeuwse verklaringen van de 
Heidelbergse Catechismus’, Documentatieblad Nadere Reformatie 30 (2006) 97-111. 
1101 Zacharias Ursinus, Schat-boek over den Nederlandschen catechismus (2 delen; 
Gorinchem 1736; 1e druk 1602) II 384. De hier vermelde verklaring van Zacharias 
Ursinus is vertaald en bewerkt door Festus Hommius en wordt daarom in de 
hoofdtekst toegeschreven aan Hommius.  
1102 Michel Foucault, Politics, philosophy, culture. Interviews and other writings 1977-
1984 (New York enz. 1988) 61-62. 
1103 Joannes Vollenhove, Een groot vorst, ons Israel ontvallen door de doot van den 
doorluchtigsten, grootmagtigsten vorst, Willem den Derden (Den Haag 1705) 23. 
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gewaagd om hen te beschermen.1104 Het meest uitgewerkt vindt men het 
gouvernementaliteitsprincipe bij Costerus. Volgens hem bestaat een goede 
regering uit de volgende drie dingen: 1) goed bestuur, 2) billijke rechtspraak 

3) de kwade mensen straffen en de goede belonen. Maar bovenal dient de 
vorst, zo schrijft Costerus,  

 
het Gemene-best ter herten nemen/ buygende haer eygen 
belangh onder het gemeen, alles doende met een Vaderlike 

genegentheyt ontrent hare Onderdanen/ met desen diepen 
indruck/ dat hare Onderdanen niet en sijn om harent 
willen/ maer sy om der onderdanen wille.1105 

 
Dit beeld van Willem III als goede herder die bereid is zijn leven te wagen voor 
zijn volk en voor de fundamenten van de Republiek is slechts een stap in de 

ontwikkeling van het gouvernementaliteitsprincipe zoals Foucault dat 
beschrijft. Het is het beeld dat men reeds aantreft in rechtvaardigingen van de 
Nederlandse Opstand en in representaties van Willem van Oranje en dat ook 

in lijkpreken over Willem IV aanwezig is. De prins was bereid, zo schrijft 
Royer, voor het welzijn van het volk zichzelf op te offeren.1106   

In het gouvernementaliteitsprincipe spelen goed bestuur en 

instemming van het volk met hun regeerders en het beleid dat zij voeren een 
grote rol. De macht en autoriteit van overheden wordt daarom vanaf de 
zestiende eeuw steeds meer gerechtvaardigd met een beroep op goed bestuur. 

Dat is bij stadhouders in de zeventiende eeuw ook al zo. Een belangrijk 
verschil representaties van Willem IV is dat in de zeventiende eeuw 

stadhouders vooral als handhavers van de status quo worden weergegeven, 
als verdedigers van de fundamenten van de Republiek. In de achttiende eeuw 
komt een nieuw soort leiderschapsstijl in beeld dat ‘verlicht leiderschap’ 

genoemd kan worden. Er vond, zo constateerden we al, in achttiende-eeuwse 
preken een transformatie in de representatie van leiderschap plaats waardoor 
het stadhouderschap niet langer als ‘spektakel’ werd weergegeven maar als 

‘bureaucratisch’.1107 Deze transformatie sluit goed aan bij de onttovering van 
het hof, die in de achttiende eeuw plaatsvond na een periode van 

                                                                    
1104 Albertus van Assendelft, Lijk-rede, over het overdroevig, en ontijdig afsterven, van ... 
Willem de Derde (Alkmaar, 1702) ongepagineerd. 
1105 Florentius Costerus, Prins Willem de III. na Engelandt, Vertoont in een Predicatie 
Gedaen op de Vast- en- Bede-dagh gehouden den seven-en-twintighsten October des Jaars 
1688 (Hoorn 1693) 293-294. 
1106 Jean Royer, Sermon sur pseaume XXXIX, 10. Prononcé à l’occasion de la mort de son 
altesse serenissime monseigneur Guillaume Charles Henri Friso (Den Haag 1751) 36. 
1107 Vgl. William Eggington, ‘An epistemology of the stage. Theatricality and 
subjectivity in early modern Spain’, New literary history 27 (1996) 410. 
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ceremonialisering (zestiende eeuw) en distantiëring (zeventiende eeuw).1108 
Willem IV wordt namelijk gezien als een regent, als een bureaucraat. Hij wordt 
gerepresenteerd als een hervormingsgezinde stadhouder die specifieke 

(wetenschappelijke) kennis heeft en verbeteringen wil doorvoeren. Zijn 
stadhouderschap kent daardoor veel meer dimensies dan dat van zijn 

voorgangers. Zo wordt hij gezien als een financieel specialist die de 
staatsschuld probeert terug te dringen en de belastingdruk te verlichten. Hij 
wordt gezien als een kenner van vestingbouw en defensie. Ook wordt Willem 

IV weergegeven als een kenner van de christelijke theologie, die een 
onderscheid kon maken tussen zuivere en onzuivere leer. Verder wordt hij 
gezien als iemand die verstand heeft van handelsstromen en industriële 

bedrijvigheid en nijverheid. Hij probeerde met zijn maatregelen de economie 
aan te jagen. ‘By the eighteenth century’, zo beschrijft Simon Gunn deze 
verandering die in Europa plaatsvond, ‘government was seen as having not a 

single but multiple ends, such as the increase of wealth and population’.1109 
Waar in zeventiende-eeuwse preken predikanten zich gelukkig 

prijzen met stadhouders die zich inzetten voor de bescherming en handhaving 

van de fundamenten van de Republiek, voldoet dit volgens achttiende-eeuwse 
predikanten niet meer. Willem IV heeft veel weg van een Kameralist, die de 
‘practical art of governing bureaucratically’1110 onder de knie had. De 

Kameralisten waren bureaucraten en wetenschappers die met name in het 
Duitse rijk vanaf ongeveer 1720 tot 1790 theoretiseerden over bestuur en 
beleid. Zij probeerden een wetenschap van bestuur te ontwikkelen die als doel 

had het welzijn en de welvaart van staten te vergroten. Zij legden de nadruk 
op de veranderbaarheid van de maatschappij in het algemeen en de economie 

in het bijzonder. Zij pleitten voor hervormingen op tal van maatschappelijke 
terreinen.1111 Volgens Foucault zijn de Kameralisten bij uitstek degenen die 
het gouvernementaliteitsprincipe uitdroegen. Het denken over ‘the art of 

government’ zoals dat zich in de vroegmoderne tijd langzamerhand 
ontwikkelde, gaat in de achttiende eeuw over van politieke traktaten en 
adviesboekjes naar een wetenschap waarin met name de regulering van de 

economie centraal staat. Men hoopte met de toepassing van deze wetenschap 
de welvaart en het welzijn van de bevolking te kunnen vergroten en daarmee 

                                                                    
1108 Jeroen Duindam, ‘Versailles als dwaallicht. Hoven, vorsten en stadhouders’, It 
Beaken 60 (1998) 182; Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The courts of Europe’s 
Dynastic rivals, 1550-1780 (Cambridge enz 2003) 296-297. 
1109 Simon Gunn, ‘From hegemony to governmentality. Changing conceptions of power in 
social history’, Journal of social history 39 (2006) 709. 
1110 Mitchell Dean, Governmentality. Power and rule in the modern society (2e druk; 
Londen enz. 2010) 112. 
1111 Keith Tribe, ‘Cameralism and the sciences of the state’ in: Mark Goldie and Robert 
Wokler ed., The Cambridge history of eighteenth-century political thought (Cambrigde 
enz. 2006) 525-546. 
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ook de stabiliteit en kracht van de staat, aldus Foucault.1112 Zeventiende- en 
achttiende-eeuwse preken volgen in grote lijn deze ontwikkeling. Waar 
aanvankelijk de ideale stadhouder vooral als een vir virtutis wordt 

omschreven die met wijs beleid de fundamenten van de Republiek handhaaft 
en met heldenmoed tegenover buitenlandse agressoren verdedigt, komt in de 

achttiende eeuw een ander ideaalbeeld van het stadhouderschap op. Deze 
ideale stadhouder handhaaft en verdedigt nog steeds de fundamenten van de 
Republiek, maar hij gaat verder. Hij probeert fiscale en economische 

hervormingen door te voeren en de economie weer gezond en sterk te maken. 
Hij zet zich in om de welvaart en het welzijn van zijn onderdanen te vergroten 
en werkt hard om dit voor elkaar te krijgen. 

 
De sensibele stadhouder 
Ook in een ander opzicht nemen predikanten afscheid van de vir virtutis. We 

zagen dat de deugden die aan Willem III en Mary Stuart werden 
toegeschreven verwantschap vertonen met wat historici ‘civic humanism’ 
hebben genoemd. Civic humanism stond voor een bepaald republikeins 

bewustzijn waarin de klassieke deugden, republikeinse vrijheid en actief 
burgerschap een centrale rol spelen. Concepties van republikeinse 
deugdzaamheid hadden uitgesproken masculiene en martiale connotaties.1113  

Ook de Verhandeling van de Vryheit in den Burgerstaet (1737) bijvoorbeeld, 
opgesteld door de Zeeuwse regent Lieven de Beaufort (1675-1730), past 
grotendeels in dit raamwerk van het republikeins georiënteerde burgerlijk 

humanisme. Volgens De Beaufort is de republikeinse vrijheid alleen 
gevrijwaard van corruptie en verval indien de burgers streng de klassieke 

deugden navolgen en het publieke welzijn te allen tijde laten prevaleren 
boven het eigenbelang.1114 In representaties van Willem IV zijn dergelijke 
opvattingen over deugd niet helemaal afwezig. Maar het beeld dat 

predikanten maken van Willem IV verschilt aanzienlijk met dat van Willem III 
en zelfs Mary Stuart. De prins wordt namelijk als een sensibel en sociabel 
mens weergeven. Hij wordt gezien als een ‘polite gentleman’. In de achttiende 

eeuw werd dit type man omschreven als iemand die een afkeer had van fysiek 

                                                                    
1112 Foucault, ‘Governmentality’, 96-104. 
1113 J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment. Florentine political thought and the 
Atlantic republican tradition (Princeton enz. 1975); Alexandra Shepard, ‘From anxious 
patriarchs’ to refined gentlemen? Manhood in Britain, circa 1500-1700’, Journal of 
British Studies 44 (2005) 292; Dana Harrington, ‘Gender, commerce, and the 
transformation of virtue in eighteenth-century Britain’, Rhetoric society quarterly 31 
(2001) 34. 
1114 Velema, ‘God, de deugd en de oude constitutie’, 478-485; Wyger Velema, 
‘Beschaafde republikeinen. Burgers in de achttiende eeuw’ in: Remieg Aerts en Henk te 
Velde ed., De stijl van de burger. Over de Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de 
middeleeuwen (Kampen 1998) 86-90.  
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geweld, toegankelijk is, welbespraakt, vriendelijk en makkelijk in de 
omgang.1115  

De overleden stadhouder was volgens zijn lijkredenaren een polite 

gentleman, die vriendelijk was tegenover iedereen en makkelijk converseerde. 
Volgens Van Velzen bezat Willem ‘eene zonderlinge vriendelykheit, 

gemeenzaamheit en nedrigheit in zijne verkeringe met menschen/ zowel met 
geringe als aanzienelijke’.1116 Tyken stelt dat de prins een persoon was ‘wiens 
toegankelykheid, liefde, minsaemheid en andere hoogloffelyke deugden, zich 

de hoogachtinge van alle oprechte liefhebbers van ons Vaderland … hadden 
verworven’.1117 Zijn karaktertrekken werden bepaald door ‘een blykbare 
nedrigheid, … vriendelyke minsaamheid en behulpsaamheid … besadigde 

bescheydenheid, goetaardigheid en sagtmoedigheid’, zo stelt Blom.1118 De 
stadhouder was, schrijft Blom, ‘ongemeen vriendelyk, gespraaksaam tegen 
alle, latende niet ligt iemand ongetroost van sig gaan’.1119 Volgens Satink 

kenmerkte de stadhouder zich door ‘gespraaksaamheid, minsaamheid, en 
vriendelykheid’.1120 De prins wordt dus als een toegankelijk en beminnelijk 
mens gezien die spraakzaam was, makkelijk converseerde en vriendelijk was 

tegen iedereen. Hofstede beschrijft Willem IV in zijn installatiepreek als 
‘minnelyk, teder, medelydend, en gespraakzaam tegens alle’.1121 De prins was 
‘Aanminnig en Spraaksaam voor alle die hem naderden’, aldus ook 

Barueth.1122 Verder wordt Willem IV omschreven als een vorst die de kunst 
van de welsprekendheid uitstekend onder de knie had. Volgens Pambo was de 
prins begiftigd ‘met eene aengename Welsprekentheid; waardoor Hy in Staat 

gesteld wierd, de Herten van Hooge en Laage aan Zig te trekken.’1123 Hofstede 
stelt dat hij ‘slegts zyne lippen heefd te openen: om de genegentheden aan 

alle, die hem hooren, te winnen’.1124 Ook Voget schrijft over de ‘zoetvloejenste 

                                                                    
1115 Karen Harvey, ‘The history of masculinity, circa 1650-1800’, Journal of British 
Studies 44 (2005) 305. Zie tevens: Anthony Fletchter, Gender, sex and subordination in 
England, 1550-1800 (New Haven en Londen 1995) 301-304; Robert B. Shoemaker, ‘The 
taming of the duel: Masculinity, honour and ritual violence in London, 1660-1800’, The 
historical journal 45 (2002) 541-545; Wyger R.E. Velema, ‘Ancient and modern virtue 
compared. De Beaufort and Van Effen on republican citizenship’, Eighteenth-Century 
Studies 30 (1997) 437-442. 
1116 Van Velzen, Rouklagte, 8. 
1117 Tyken, Gods souvereiniteit, 27. 
1118 Blom, De klagende Ethan, 37. 
1119 Engelberts, Koonings Hizkias, 35. 
1120 Satink, De tranen van Juda, 30. 
1121 Hofstede, De welgelukzaligheid van een land, 93. 
1122 Barueth, Jakobs balseming, 20. 
1123 Johann Gottlieb Pambo, De gedachtenis, van wylen zynen doorluchtigste hoogheid 
den heere Willem Karel Hendrik Friso ... in zegeninge, wierd in eene lyk- en gedachtenis-
predicatie den 8. December 1751 ... in de herten der Evangelisch-Lutherse leden, naar 
vermogen en pligt, ingeprent  (Den Haag 1751) 24. 
1124 Hofstede, De welgelukzaligheid van een land, 73. 
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en krachtigste welspreekentheit/ en verheevene en nadruklyke wyze van zich 
te uiten’.1125  
 Deugden als vriendelijkheid, spraakzaamheid en minzaamheid 

werden ook aan Mary Stuart toegeschreven. Willem IV bezat volgens 
predikanten dus deugden die voorheen voornamelijk aan vrouwen werden 

toegeschreven. In dit verband kan worden gesproken van een 
‘“masculinization” of formerly feminine gender traits’ die volgens Claudia 
Johnson in de achttiende eeuw plaatsvond.1126 Deze ontwikkeling had alles te 

maken met een toenemende positieve waardering van emoties in de eerste 
helft van de achttiende eeuw. De ‘cult of sensibility’ die in de achttiende eeuw 
geleidelijk ontstond werd verspreid door specatoriale geschriften, 

theaterstukken, muziek en opera, de schilderkunst en natuurlijk de 
‘sentimentele roman’.1127 Er was zelfs sprake van een ‘internationale 
“sentimentalisering” van de kanselwelsprekendheid’ die zich volgens Herman 

Roodenburg vanaf ongeveer 1750 eerst in Engeland en daarna ook in 
Duitsland en Nederland ontwikkelde. Emoties mochten bij de toehoorder 
worden opgeroepen en de tranen mochten vloeien, ook op de kansels.1128 Een 

gevolg van deze achttiende-eeuwse sensibiliteit of sentimentaliteit was dat er 
een nieuw mannelijk ideaalbeeld opkwam, dat van de sensibele man. In dit 
ideaalbeeld waren veranderende opvattingen over hoofse manieren en 

verfijndheid, emoties, het lichaam en vroomheid op een niet-systematische 
wijze in elkaar vervlochten.1129 In het ideaalbeeld van de vir virtutis speelden 
empathie en gevoel nauwelijks een rol. Redelijkheid wel. Alleen de man die 

zijn emoties in bedwang kan houden en de natuurwet navolgt door 
gebruikmaking van de rede kan deugdzaam gedrag vertonen. In de achttiende 

eeuw echter werd ook door verlichte denkers als David Hume (1711-1776) en 
Adam Smith (1723-1790) deugdzaamheid niet primair verbonden met de 
rede maar met gevoelens.1130   

Er bestaat in de Nederlandse historiografie een brede consensus dat 
de positieve waardering van emoties in Nederland zo rond 1770 plaatsvond. 
                                                                    
1125 Voget, Kerkelyke reedevoering, 28. 
1126 Claudia L. Johnson, Equivocal beings. Politics, gender and sentimentality in the 
1790s. Wollstonecraft, Radcliffe, Burney, Austen (Chicago enz. 1995) 14. 
1127 William Reddy, ‘Historical research on the self and emotions’, Emotion review 1 
(2009) 306-309. 
1128 Herman Roodenburg, ‘Tranen op het preekgestoelte. De achttiende-eeuwse 
kanselwelsprekendheid tussen toneel en authenticiteit’, De achttiende eeuw 41 (2009) 
15-32. Zie ook de daar aangehaalde literatuur. 
1129 Zie onder andere: Janet Todd, Sensibility. An introduction (Londen enz. 1986) 88-
109; G.J. Barker-Benfield, The culture of sensibility. Sex and society in eighteenth-century 
Britain (Chicago enz. 1992); Ann Jessie van Sant, Eighteenth-century sensibility and the 
novel. The senses in social context (Cambridge enz. 1993) 98-115. 
1130 Michel L. Frazer, The enlightenment of sympathy. Justice and the moral sentiments in 
the eighteenth century and today (Oxford enz. 2010). 



 
266 
 

De meeste historici baseren zich op het baanbrekende werk van Dorothée 
Sturkenboom. In haar proefschrift over emotionele cultuur in de achttiende 
eeuw beschrijft zij hoe in de door haar onderzochte specatortijdschrjften een 

opmerkelijke verandering plaatsvond. Gevoelige mannen die niet bang zijn 
een traan te laten en zich bekommeren om het wel en wee van de medemens 

werden niet langer weggezet als verwijfde figuren, maar als helden. Het 
ideaalbeeld van de sensibele man is dat hij zich niet alleen redelijk en beheerst 
opstelt maar in zijn gedragingen tegelijkertijd blijk geeft over diepe gevoelens 

te beschikken. Ook de emotionaliteit die zich bij vrouwen manifesteerde werd 
niet meer primair als bedreigend gezien. De gevoelig-zachte aanleg van de 
vrouw maakte haar immers bij uitstek geschikt voor de taken die zij als 

echtgenote en moeder te vervullen had.1131 Hoewel Sturkenboom aangeeft dat 
de opmars van deze sensibiliteit in de achttiende eeuw een geleidelijk proces 
was, geeft zij aan dat de echte breuk pas rond 1770 plaatsvond. Ook 

sentimentele romans wonnen rond die tijd in Nederland aan populariteit. 
Volgens Annemieke Meijer komt in het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
in romans de christelijke held in beeld. Deze held is in staat met zijn 

medemens mee te voelen, laat vele tranen en berust ondanks de grillige 
spelingen van het lot in Gods wil.1132 
 Gezien deze historiografische consensus is het opmerkelijk dat reeds 

in 1751 Willem IV als een sensibele man en een christelijke held wordt gezien. 
Ook in vergelijking met representaties van de Engelse en Pruisische vorsten in 
de jaren 1740-1760, valt het op dat Willem IV als een gevoelige man wordt 

gezien. Hannah Smith stelt weliswaar vast dat het beeld van Engelse vorsten 
verandert, maar dat zelfs in de jaren 60 van de achttiende eeeuw het ideaal 

van de protestant soldier-king niet verdween.1133 Ook Frederik de Grote 
(1712-1786) werd als een protestantse held gezien, net als zijn vader Frederik 
Willem I (1688-1740), de soldaten-koning.1134 Anders dan in Engelse en 

Duitse lijkpreken wordt in Nederlandse lijkpreken Willem IV beschreven als 
iemand die beminnelijk, teder, zachtmoedig en vriendelijk was, wiens 
empathische vermogens goed ontwikkeld was en die medelijden toonde. Van 

Schelle noemt de stadhouder ‘seer sagtmoedig, goedertieren, medelydig en 

                                                                    
1131 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, passim. 
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behulpsaam’.1135 Een ander schrijft dat de prins een ‘zeer vriendelyken, 
goedaardigen, zagtzinnigen en genadigen Inborst’ had.1136 ‘De vriendelykheid, 
en zagtheid van imborst scheen dien Vorst ter oogen uit’, aldus Mobachius. 

Wie het geluk had hem te mogen naderen kon vertellen ‘van deszelfs 
Engelagtige lieftalligheid.’1137 ‘Zyne aangeboorene vriendelykeid en 

ongemaakte beleefdheid’, stelt Kleyn, ‘gepaard met eene zeer innemende 
lieftalligheid, moesten wel, als een zeylsteen ’t yzer, een yders hart en 
genegenheid tot hem trekken’.1138 Dat Willem IV omschreven wordt als een 

gevoelige man blijkt onder andere uit het christelijke mededogen dat hij zijn 
medemens betoonde. Hij was ‘medelijdig ende weldadig omtrent armen en 
elendigen’, stelt Van Velzen.1139 Zijn ‘Christelyk medelyden omtrent 

elendigen/ is openbaar’, aldus Cleyn. Willem was, vervolgt de predikant, ‘een 
Vorst/ die niet slegts lief hadt met den woorde/ en met de tonge/ maar met de 
daad en waarheid’.1140 Volgens De Superville maakten de deugden 

‘Edelmoedigheit’ en ‘Weldadigheit’ een belangrijk onderdeel van zijn karakter 
uit. ‘Overal, waer hy blyken van Verdienste of Elende zag’, aldus de predikant, 
‘liet hy niet na blyken van Onderstand en Milddadigheit te toonen’.1141 De 

prins wordt verder omschreven als iemand die ‘une tendre Compassion pour 
les Miseres publiques et particulieres’ toonde en over de ellendige toestand 
van sommigen slechts kon praten met tranen in de ogen.1142 Over de 

‘Milddadigheidt en Christelyke handtreikinge aan de armen en 
noodtdruftigen’ die de prins vertoonde wil Van Kessel niet te veel uitweiden 
aangezien ‘syne Hoogheidt zelve van alle vertooningen van schynheiligheidt 

zoo afkeerig was, dat syn Edelmoedig herte zoude verleegen, en syn Vorstelyk 
aangezichte roodt worden’.1143 Een stadhouder die bloost zijn we in preken 

nog niet eerder tegengekomen. 
Het gebruik van het begrip ‘teder’ is volgens Sturkenboom een 

belangrijke graadmeter voor de opkomst van de nieuwe sensibiliteit. Rond 

1770 komt in spectatortijdschriften de positieve betekenis van ‘tederheid als 
grote liefde’ meer op de voorgrond.1144 In 1751 wordt in lijkpreken het begrip 
teder op velerlei manieren gebruikt en altijd positief. Van den Honert 

bijvoorbeeld noemt Willem IV ‘Onsen Dierbaren, Teerbeminden, en 
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Teerbeminnenden Ervstadhouder’.1145 Bachiene schrijft dat de prins door 
‘syne Godvrugtige Moeder …  met veel tederheid en sorge opgevoed’ werd.1146 
Verder wordt Willem een ‘Vorst zoo deugtsaam, en een Bidder en Voorbidder 

zoo teder’ genoemd.1147 Volgens Van Velzen beminde Willem IV ‘zijne 
Gemalinne tederlijk’.1148 De hofpredikant van de stadhouder, De la Douespe, 

schrijft over de relatie tussen beide mannen, de predikant en de prins, dat 
deze ‘zoo volkomen, zoo teder was’.1149 Vieroot tenslotte noemt Willem een 
‘zagtmoedigen/ en goedertierenen Vorst/ en een tederlievend Vader des 

Vaderlands’.1150 Predikanten hebben duidelijk geen moeite om het begrip 
teder in een positieve zin te gebruiken en ook niet om het in verband te 
brengen met een man. 

Verder is voor predikanten Willem IV de ultieme christelijke held. Zo 
wordt de stadhouder omschreven als iemand die niet graag strafte en die 
onrecht dat hem was aangedaan lankmoedig verdroeg.1151 Hij ontweek, aldus 

De Superville, ‘met eenen Godsdienstigen schroom, alle gebruik van middelen 
… die eenigzins naer onrechtvaerdigheit of geweld zouden hebben kunnen 
rieken’.1152 De stadhouder wordt als een milde rechter gezien die afkerig was 

van wraak en geweld. Hij was ‘traag tot straf, vaerdig ter beloning, en daarom 
zeer aangedaan, indien men hem door wangedrag tot strenge behandelingen 
noodtzaakte’, schrijft Cleyn.1153 Volgens Trellont was de prins ‘afkeerig van 

wraackoeffeninge, ras vergeevende, een ieder met eene buytengewoone 
minsaamheid ontfangende.’1154 Hij was verder ‘geoeffend in geduld’ en 
grootmoedig, ‘vergetende selfs de schreeuwendste ongelyken, hopende syne 

beledigers met weldaden op, toen hy gelegentheid had haar na verdienste te 
vergelden’.1155 De prins was ‘verre van alle bloetgierigheid of wraaksugt’, 

aldus Blom en de predikant is dan ook van mening dat er ‘geen sagt moediger 
en goetaardiger Vorst in de ongewyde Historiën bekent is/ als onse Willem de 
IV’.1156 Van de ‘zagtmoedigheid van onzen Zaligen Erfstadhouder’, zo is ook 

het oordeel van Smit, ‘konnen best die getuigen, die na begaane misdryven, 
ten uiterste strafbaar bevonden, ja reeds gevonnist, door de goedgunstige 
zagtmoedigheid van Z. Hoogheid ontheffing van straffe, of vergetenis en 
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vergiffenis van misdaaden verworven hebben.’1157 De predikant Satink roemt 
de ‘lydsaamheid in alle wederwaardigheden hem aangedaan’ en schrijft dat 
deze lijdzaamheid het ‘Echte kenteken van een Christen’ is.1158  

Veel historici miskennen de rol die religie speelde in de ontwikkeling 
van het ideaalbeeld van de ‘man of feeling’. Dat heeft misschien ook wel te 

maken met het gegeven dat zij nauwelijks gebruikmaken van de grote 
hoeveelheden preken en religieuze traktaten die er in de achttiende eeuw 
verschenen.1159 Daardoor wordt het zicht op de invloed die religieuze 

voorstellingen gehad hebben op de ontwikkeling van de ‘nieuwe sensibiliteit’ 
vertroebeld. Willems mannelijkheid wordt namelijk deels omschreven met 
deugden die in het Nieuwe Testament te vinden zijn.1160 In de bergrede 

bijvoorbeeld, te vinden in het evangelie volgens Matheus, worden onder 
andere de treurenden, zachtmoedigen, barmhartigen en reinen van hart 
zaliggesproken (Math. 5:1-11). In de beroemde hymne op de theologische 

deugd ‘liefde’ stelt de apostel Paulus dat de liefde (agape) te prefereren is 
boven geloof en hoop. Volgens Paulus is de liefde lankmoedig, goedertieren, 
niet afgunstig. Hij kwetst niemand en wordt niet verbitterd (1 Cor. 13:4-5). In 

het Nieuwe Testament worden verder naastenliefde en barmhartigheid als 
zeer belangrijke deugden aangemerkt. Zo helpt en verzorgt de ‘barmhartige 
Samaritaan’ in de gelijknamige gelijkenis die Jezus vertelt zijn medemens, 

ondanks het verschil in religie (Luc. 10:25-37). Ook wordt het vermogen van 
de gelovige onrecht te verdragen breed uitgemeten. Men denke bijvoorbeeld 
aan de aanbeveling van Paulus het kwade te overwinnen door het goede 

(Rom. 12:21). De Superville haalt dit bijbelgedeelte in verband met Willem IV 
aan. ‘Heeft hy in plaetse van zich, door het kwade, te laten overwinnen’, aldus 

de predikant, ‘het kwade niet overwonnen, door het goede?’ Deze 
grootmoedigheid noemt De Superville de ‘toetssteen van de ware 
Heldhaftigheit’ en Willem IV is volgens hem dan ook ‘een Heldhaftig 

Christen’.1161 Tot slot worden in het Nieuwe Testament ook tranen beschreven 
die door mannen zijn gelaten. Jezus bijvoorbeeld huilt bij het graf van Lazarus 
en Petrus huilt bitter als hij zich beseft dat hij zijn leermeester verraden heeft. 

De beschrijving van tranen in preken is ander een teken dat emoties 
door predikanten niet worden geschuwd. Een aantal beschrijft hun eigen 
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tranen die vloeiden vanaf de kansel. Kleyn bijvoorbeeld heeft het over zijn 
‘brakke traanen’ en de ‘innigste aandoeninge en beroeringe van mynen geest 
en lighaam’.1162 Ook de stadhouder zou tranen hebben. Satink stelt dat ‘dikwils 

dat lieve oog in tranen overvloeiden’ wanneer Willem IV in de kerk de preek 
aanhoorde.1163 Volgens Bachiene biggelden de ‘tranen/ als tolke van een 

bewogen harte/ van Syne wangen’ wanneer de prins ‘Syn hartelyke sugt en 
toeleg verklaarde/ om het goede voor Land en Kerk/ met allen yever/ te 
bevorderen’.1164 Eerder zagen we al dat Royer beschreef hoe Willem tranen 

liet wanneer hij sprak over de miserabele toestand van ellendigen.1165 Verder 
roept een aantal predikanten op om het dode lichaam van Willem IV met 
tranen te besproeien. Engelberts spoort de ‘Landskinderen’ aan ‘met uw liefde 

tranen het koude rif van Vorst Friso warm’ te maken en Statius Muller roept 
uit: ‘Koomt, balzemt hier het Prinse Lyk met Patriotsche Tranen!’1166 
Dergelijke emoties zijn niet helemaal nieuw in preken. In lijkpreken over Mary 

Stuart wordt Willem III immers gerepresenteerd als een bedroefde 
echtgenoot, die weent en klaagt over het verlies van zijn lieve vrouw. Anders 
is wel dat Willem IV ook tranen laat als hij de preek aanhoort en denkt aan de 

miserabele toestand van anderen. 
 Een nieuwigheid is ook dat predikanten aandacht hebben voor het 
lichaam van Willem IV. ‘Breed was syn Hoogheid van Aangesigte’, schrijft 

Engelberts bijvoorbeeld, ‘levendig van verf, groote blaauwe Oogen, de Lippen 
een weinig uitpuilend, ’t vriendelyk gelaat, een helder Gesigt daar by, het 
Hoofd met lange bruine Hairlokken overvloedig verciert, een weinig 

ingetrokken, mengelden op ’s Vorsten weesen, desselfs onsaggelykheid, met 
de uiterste innementheid.’1167 In representaties van Willem IV valt op dat 

predikanten vaak over zijn ogen schrijven. Willems ogen zijn als het ware de 
vensters op zijn ziel. Zijn goedaardigheid en lieftalligheid worden zichtbaar 
alleen al bij het aanschouwen van de ogen van de prins. Volgens Cleyn 

bijvoorbeeld waren het ‘zyne vriendelyke oogen’ die hem ‘beminnelyk’ 
maakten.1168 Statius Muller schrijft dat het ‘minzame en byzonder vriendelyke 
uitzigt’ van zijn ogen ‘de vrolykste vergenoegtheit in de ongevoeligste Harten 

konde verwekken.’1169 Kleyn heeft het over de ‘lieflyke oogen’ van de prins die 
‘van waakzaamheid en goedertierenheid flonkerden.’ Ook schrijft Kleyn over 
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Willems ‘zoetvloeijende mond’ en ‘schoone lippen’.1170 Van Kessel vraagt zich 
af of men uit de ‘aangenaame bevalligheidt synes Aangezichts, en de 
Vorstelyke Glans … in syne Schoone en Groote Helder-Blauwe Oogen’ moest 

opmaken of ‘de Vrindelykheidt, dan of de Grootmoedigheidt de overhandt 
hadde.’1171 ‘Daar legt dat vriendelyk en aangenaam gesigt!’, roept Blom uit als 

hij het dode lichaam van Willem IV beschrijft. ‘Dat schoone aanschyn! Daar 
leggen die aantrekkelyke oogen! Die lieffelyke mond! Die weldadige handen! 
Die vlugge voeten!’1172  

Ridderlijke waarden met masculiene connotaties als eer, 
gerechtigheid, moed en krachtdadig optreden spelen in representaties van de 
stadhouder dus een geringe rol. Deze ‘patriarchale mannelijkheid’ is echter 

prominent aanwezig in de preken over Willem III en Mary Stuart. Willem IV 
daarentegen wordt eerder als sensibel, verlicht en beschaafd weergegeven. 
Wraak wordt verafschuwd en vergevingsgezindheid, mildheid en lijdzaamheid 

worden aangeprezen. Waar Willem III een redder van het volk wordt 
genoemd omdat hij met militaire kracht de Fransen van zich afsloeg, wordt 
Willem IV door Van Kessel vanwege zijn ‘vrindelyke bescheidentheidt; 

teederhertige meedelyden met ellendigen; liefdraagende toegenegentheidt, 
om ongelukkigen te redden en te helpen’ een instrument in de hand van God 
genoemd om zijn arme volk te verlossen.1173 Willem IV was volgens 

predikanten weliswaar geen lafaard, maar hij wordt wel weergegeven als een 
gevoelige, zachtaardige man die onrecht geduldig verdroeg en afkerig was van 
‘bloetgierigheit of wraaksugt’. Hij strafte niet graag, was vergevingsgezind en 

vol mededogen en naastenliefde. Een rolmodel als Josia, die in preken over 
Willem III nog stond voor krachtdadig, militair optreden en het zuiver houden 

van de ware religie, wordt door Mobachius geprezen om zijn 
‘zagtmoedigheid/ vriendelykheid/ weldadigheid/ barmhartigheid.’1174 

Veel onderzoek naar mannelijkheid in de vroegmoderne tijd heeft 

volgens Karen Harvey twee soorten mannen opgeleverd. In de zestiende en 
zeventiende eeuw vinden historici vooral krachtige en zelfbewuste mannen en 
in achttiende eeuw beschaafde en verfijnde mannen. Dit verschil kan volgens 

haar verklaard worden uit het gegeven dat historici die zich richten op de 
bestudering van mannelijkheid in de zestiende en zeventiende eeuw vooral 
sociale geschiedenis bedrijven en historici die onderzoek doen naar 

mannelijkheid in de achttiende eeuw vooral geïnteresseerd zijn in de culturele 
aspecten van mannelijkheid zoals representaties.1175 ‘I contend’, schrijft 
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Harvey, ‘that this shift from seventeenth-century man of honor to eighteenth-
century man of refinement may in large part be a product of the different 
kinds of men sought by seventeenth- and eighteenth-century historians, and 

the different questions these historians ask of their subjects’.1176 Deze 
verklaring gaat echter voor representaties van Oranjes niet op. Ten eerste zijn 

voor dit onderzoek uniforme, seriële bronnen gebruikt. Ten tweede richt het 
onderzoek zich slechts op representaties van Oranjevorsten en ten derde zijn 
er geen verschillende methodes gebruikt of andere vragen gesteld die de 

verschuivingen ergens tussen 1702 en 1751 kunnen verklaren. Voor preken 
moet eerder gewezen worden op de gevoelscultus die langzamerhand 
doorbreekt. Daarnaast veranderde het burgerschapsideaal en het mensbeeld 

in de achttiende eeuw. Willem IV wordt geprezen om zijn kennis van 
wetenschappen. Hij wordt gerepresenteerd als een verlichte en gevoelige 
stadhouder, die hervormingen wil doorvoeren en een steun en stut voor zijn 

medemens wil zijn. De krachtdadige vir virtutis heeft duidelijk plaats gemaakt 
voor de verlichte man of feeling. 

4.4 Anna van Hannover 

Inleiding 

Wie de leefwereld van Anna van Hannover beter wil doorgronden, doet er 
goed aan kennis te nemen van de composities van Georg Friedrich Händel 

(1685-1759). Händel was sinds 1710 Kapellmeister aan het hof van de latere 
Britse koning George I (1660-1727), die toen nog in Hannover resideerde. 
Later verhuisde Händel naar Engeland, waar hij zijn grote triomfen vierde. 

Voor George II, de vader van Anna van Hannover, schreef hij in 1727 voor 
diens kroning een aantal anthems, waarvan er één, Zadok the Priest (HWV 

258), niet alleen sindsdien een vaste plek kreeg tijdens kroningsceremonies 
van Britse koningen, maar ook voetballiefhebbers die trouw de Champions 

League volgen bekend in de oren zal klinken. Anna was volgens Händel zijn 

beste leerling. Hij roemde haar vanwege haar mooie zangstem en haar grote 
bedrevenheid in het klavecimbelspel en noemde haar de ‘flower of 
princesses’. Anna had een goede verstandhouding met Händel. De prinses 

bezocht regelmatig het huis van de componist in Londen om nieuwe 
composities van hem te beluisteren of om zelf te musiceren. Tijdens haar 
huwelijk met Willem IV dat in 1734 gesloten werd, componeerde Händel voor 

de huwelijksceremonie een anthem op teksten die de Britse prinses zelf had 
uitgekozen (HWV 262). Aan de vooravond van het huwelijk had ook al een 
muziekstuk van Händel geklonken, namelijk diens serenata Parnasso in Festa 
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(HWV 73).1177 Ook schonk hij haar een bundel Concerti grossi (opus 3). Anna 
was duidelijk dol op muziek en toen zij zich na haar huwelijk vestigde in 
Leeuwarden richtte zij daar een kleine hofkapel op en nodigde zij bekende 

musici uit, waaronder haar vroegere leermeester Händel, die in 1750 bij de 
Oranjes logeerde. Toen het stadhouderlijk hof verhuisde van Leeuwarden 

naar Den Haag, werden de muziekactiviteiten aldaar voortgezet. Zij liet haar 
huiskapel wekelijks optreden en greep verjaardagen en andere 
feestelijkheden aan om muziek ten gehore te brengen en zorgde er ook voor 

dat haar kinderen Willem V en Carolina een gedegen muzikale opvoeding 
kregen. Volgens niemand minder dan Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
had dit muziekonderricht vruchten afgeworpen. Zijn oordeel luidde dat 

prinses Carolina – zij had de jonge Mozart uitgenodigd enige tijd op het 
Haagse hof te verblijven – een goede zangeres en klaveciniste was.1178 

 

Praalbed Anna van Hannover, Rijksmuseum Amsterdam 
Anna stierf in 1759 en liet twee jonge kinderen achter. Haar dood werd met 

minder preken herdacht dan de dood van haar echtgenoot in 1751. 

                                                                    
1177 Donald Burrows, Handel and the English chapel royal (Oxford enz. 2005) 309-388; 
Richard G. King, ‘Anne of Hanover and Orange (1709-1759) as patron and practitioner 
of the arts’ in: Clarissa Cambell Orr ed., Queenship in Britain, 1660-1837 (Manchester en 
New York 2002) 167-168.  
1178 Hans Algra, ‘Muziek aan het hof van Anna van Hannover en Willem Carel Hendrik 
Friso’ in: Huizinga ed., Van Leeuwarden naar Den Haag, 75-84; Gert Oost, ‘Oranje en de 
muziek’ in: Louis Peter Grijp e.a. ed., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden 
(Amsterdam 2001) 343-345. 



 
274 
 

 Anna was weliswaar een Britse prinses, maar zij was geboren in 
Duitsland in het jaar 1709 te Herrenhausen, dat vlak bij Hannover ligt. Haar 
ouders waren Georg Augustus van Hannover (1683-1760) en Caroline van 

Brandenburg-Ansbach (1683-1737). Het gezin verhuisde al snel daarna, in 
1714, naar Engeland, toen haar grootvader George I koning over Groot-

Brittannië werd. Toen deze in 1727 overleed volgde Anna’s vader, George II, 
hem op. De dagen van haar jeugd waren onder meer gevuld met lezen, bidden, 
wandelen en muziekspelen. Anna ontwikkelde zich in Engeland tot een 

godsdienstige, kunstzinnige, intellectuele en muzikale vrouw. Zij kreeg lessen 
in geschiedenis, theologie en vreemde talen als het Italiaans en Frans. Haar 
jeugd zal overigens niet helemaal zonder zorgen zijn geweest aangezien haar 

vader, de kroonprins, in Engeland al snel gebrouilleerd raakte met zijn eigen 
vader, George I. Deze besloot vervolgens de opvoeding van de kinderen van 
zijn zoon in eigen hand te nemen. De ouders van Anna mochten haar een tijd 

lang slechts in beperkte mate zien. De gravin van Portland, de vrouw van de 
vertrouweling van Willem III, Hans Willem Bentinck, werd belast met de 
opvoeding.1179 Anna huwde de Friese stadhouder Willem IV op 25 maart 

1734, een politiek huwelijk dat vooral haar vader George II goed uitkwam. Het 
huwelijk vond plaats in de Franse kapel van St. James’s palace. Hoewel het 
huwelijk tussen Anna en Willem IV een verstandshuwelijk was, ontstond er in 

de loop van de tijd echte genegenheid tussen beide. In brieven die zij naar 
elkaar schreven wanneer Willem op reis was gebruikten zij koosnamen en 
gaven zij elkaar te kennen hoezeer zij naar elkaar verlangden.1180  

 

Een vruchtbare wijnstok 

Anna van Hannover was een eigenzinnige, trotse, ambitieuze en intelligente 
vrouw die had gehoopt dat haar huwelijk met de prins van Oranje zou leiden 
tot de verheffing van haar echtgenoot tot stadhouder over de provincies 

waarvan hij het stadhouderschap nog niet in bezit had. De staatsgezinde 
regenten gaven echter geen krimp, ook niet na het huwelijk van Willem IV met 
deze Britse prinses. Toch probeerde Anna alles in het werk te stellen om haar 

man aan de macht te helpen. Zij schreef haar moeder brieven om George II er 
toe te bewegen in te grijpen ten gunste van Willem IV. Maar van directe 
politieke inmenging door Engeland in het voordeel van de prins kon geen 

sprake zijn zolang de Engelsen de steun en het geld van de Hollandse regenten 

                                                                    
1179 Veronica P.M. Baker-Smith, A life of Anne of Hanover, princess royal (Leiden enz. 
1995) 13-14; Andrew Hanham, ‘Caroline of Brandenburg-Ansbach and the 
“Anglicisation” of the House of Hannover’ in: Clarissa Cambell Orr ed., Queenship in 
Europe 1660-1815. The role of consort (Cambridge enz. 2004) 287-290. 
1180 Schutte, Oranje, 47-48. 
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hard nodig hadden.1181 Het stadhouderlijk echtpaar moest wachten tot 1747 
voordat Willem IV promotie maakte en had in de tussentijd heel wat 
vernederingen en plagerijen ondervonden. Ook in de persoonlijke sfeer 

bleven verdriet en teleurstelling hen niet bespaard. In 1736 kon het leven van 
Anna slechts gered worden ten koste van het kind, een dochter, waarvan zij 

zwanger was. In 1739 beviel de prinses opnieuw van een levenloos dochtertje 
en in 1746 stierf hun dochter Anna Maria anderhalve maand na haar geboorte. 
De enige twee kinderen van Willem en Anna die lang in leven bleven waren 

Carolina (1743-1787) en Willem V (1748-1806).1182  
Hoewel Anna van Hannover een ambitieuze vrouw was en een 

belangrijke adviseuse van haar echtgenoot, die door hem in alle zaken gekend 

werd en tijdens het Doelistenoproer zelfstandig optrad mede omdat haar man 
op beslissende momenten ziek op bed lag, speelt de prinses in preken 
gepubliceerd in de jaren 1747-1751 een bescheiden rol. De aandacht gaat in 

deze preken uit naar haar man, de stadhouder en legeroverste. Anna wordt 
door predikanten hoofdzakelijk gezien als vorstelijke producent van wettige 
erfgenamen. In zijn installatiepreek bijvoorbeeld, spreekt Pols de hoop uit dat 

God de prinses maakt ‘tot een Moeder van veele Zoonen en Dogteren’.1183 Ook 
Willemsen hoopt dat de ‘Oranjeboom’ vrucht zal dragen, ‘ook in mannelyke 
loten’. De preek van Willemsen is gepubliceerd in 1747, toen Willem V nog 

niet geboren was. Willemsen stelt zijn vertrouwen op deze ‘mannelyke loten’ 
die nog moeten worden geboren. Hij hoopt dat zij ‘het Nassausche Huis, tot in 
lengte van dagen, eer en luister moogen byzetten, ten steun van ons 

Nederland’.1184 Vele predikanten schrijven over hun vurige gebeden om een 
mannelijke erfgenaam die de Oranjedynastie kan voortzetten tot heil van het 

volk. Ook later, als Willem V is geboren, hopen predikanten op nog meer 
mannelijke erfgenamen. ‘Hy die Nederland met een Mannelyke Spruite uit Uw 
Doorluchtig Huis begiftigt heeft’, schrijft Van Adrichem, ‘voege noch eenen  

Zoone daar toe.’1185 Van Heimenberg spreekt de wens uit dat Anna ‘als ene 
vrugtbare Rachel en Lea nog meer spruiten mag uitleveren’.1186 Oosterland 
roept zijn lezers op te bidden voor de prinses ‘datze mach wezen/ als een 

                                                                    
1181 N.A. Bootsma, ‘Prinses Anna van Hannover’ in: H.F.J.M van den Eerenbeemt e.a. ed., 
Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bĳ zĳn afscheid 
aangeboden (Hilversum enz. 1964) 138; Schutte, Oranje, 54. 
1182 Bootsma, ‘Prinses Anna van Hannover’, 140. 
1183 Pols, Messias luyster, opdracht. 
1184 Willemsen, Gekroonde steenen, 94. 
1185 Van Adrichem, Godts daden, opdracht. 
1186 Van Heimenberg, Het eeuwgetyde, 89. 
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vruchtbare Wynstok aen de zyde van het out Adelyk Huis van Oranje, en 
Nassauw’.1187 

Predikanten zien in Anna duidelijk nog niet de landsbestuurder die zij 

later zou worden. Haar functie is weliswaar een zeer belangrijke: zij heeft de 
gewichtige taak mannelijk erfgenamen op de wereld te zetten zodat de 

Oranjedynastie niet zal uitsterven. Een rol in de regering zien predikanten 
voor Anna echter nog niet weggelegd. Hofstede, in zijn inauguratiepreek uit 
1747, verdeelt de verschillende taken van Willem en Anna als volgt. ‘De eene 

zal zyne Regeeringe doorlugtig genoeg maaken, om de geheele 
Nakomelingschap tot een altyd duurend model te konnen verstrekken’, zo 
schrijft hij over Willem. ‘De andere’, vervolgt hij, ‘zal als een vrugtbaare 

wynstok aan de zyden haares huizes weezen’, aldus de predikant over 
Anna.1188 De preken die verschenen in het jaar 1747-1751 concentreren zich 
op het thema vruchtbaarheid. Men hoopt dat Anna een vruchtbare wijnstok 

zal zijn die prachtige, rijpe druiven zal voortbrengen. Predikanten hopen, 
bidden en smeken dat de Oranjedynastie zal worden voortgezet zodat de 
Republiek nog lang mag genieten van een weldadige regering onder de 

bezielende leiding van Oranjestadhouders. Zij tonen hun blijdschap wanneer 
een zoon van de stadhouder geboren is en verwachten van de jonge Willem V 
dat hij in de toekomst een zegen zal zijn voor land en kerk. Pols hoopt dat de 

jonge prins tot ‘een Zuil en Lommer voor Nederlands vryheid en 
Godsdienst’1189 zal opgroeien en Van Utrecht hoopt dat Willem V ‘niet minder 
mag syn dan syne Roemwaardige, Wyse, Kloekmoedige en Dappere 

Voorvaders!’1190 De predikant Van Heimenberg legt Maria Louise van Hessel-
Kassel zelfs woorden in de mond die messiaanse connotaties hebben. De 

woorden die ‘Marijke Meu’ volgens hem uitsprak bij het zien van haar 
kleinzoon doen denken aan de woorden van Simeon bij het aanschouwen van 
Jezus in de tempel (Luc. 2:25-35): ‘Here! Neem nu myne ziele weg, dat ik 

sterve na dat ik dien Vorstelyken Zoon, uit mynes Princelyken Zoons lendenen 
voortgekomen, met myne ogen heb aanschouwt’.1191 
 

  

                                                                    
1187 Abraham Oosterland, Nederlants wĳnstok, en vorstelyke stam van Oranje en 
Nassauw, en vertoont in Israels wynstok, en Koninklyken stam van Juda, of Kerkreden 
over Psalm LXXX: 15-20 (Rotterdam 1748) 97. 
1188 Hofstede, De welgelukzaligheid van een land, opdracht. 
1189 Pols, Messias luyster, opdracht. 
1190 Godefridus van Utrecht, Korte leerreden over I Samuel I verss. 27-28. gedaan in de 
Groote kerk van 's Gravenhage, den XI. April van het vredens jubeljaar 1748. wanneer 
aldaar de heilige doop, met de benaaminge van Willem, wiert bedient aan den jongen 
heere erf-prince van Oranje en Nassau (Den Haag 1748) 17. 
1191 Van Heimenberg, Het eeuwgetyde, 88. 
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Vrouwelijke zwakheid 

Als Willem IV in 1751 na een kort ziekbed overlijdt, laat hij niet alleen zijn 
vrouw, maar ook twee jonge kinderen achter. Voorstanders van het 

Oranjehuis zorgden er onmiddellijk voor dat Anna van Hannover werd 
aangesteld als gouvernante en voogdes. Politieke tegenstanders kregen 

nauwelijks kans om van de gelegenheid gebruik te maken hun eigen macht te 
vergroten. Reeds op 24 oktober 1751, twee dagen na het overlijden van de 
prins, werd Anna door de Staten-Generaal benoemd als gouvernante en voogd 

over haar beide kinderen.1192 Als gouvernante nam Anna de stadhouderlijke 
waardigheden waar totdat haar zoon Willem V, geboren in 1748, meerderjarig 
zou worden en het stokje van haar zou overnemen. Het kapitein-

generaalschap werd waargenomen door de hertog van Brunswijk, die al in 
1750 was aangetrokken door Willem IV als militair adviseur.1193 Ruim zeven 
jaar lang, tot haar dood in januari 1759, heeft Anna het stadhouderschap 

uitgeoefend. 
 Anna stond er na het overlijden van haar echtgenoot helemaal alleen 
voor. Haar wachtte de bijzonder zware taak het landsbestuur op zich te 

nemen en zich te ontfermen over haar twee kinderen. Dat de prinses voor een 
lastige opgave stond zijn predikanten zich zeer bewust. In hun lijkpreken over 
Willem IV wensen zij de gouvernante dan ook alle goeds toe. Zij smeken de 

zegen over haar regering af van de Allerhoogste. Staringh bijvoorbeeld hoopt 
dat God met zijn ‘eeuwige armen’ Anna zal ondersteunen ‘in het torsen en 
voeren van het Hooge Staatsbestuer’.1194 Zonder de hulp van God, zo is het 

algemene gevoelen van predikanten, zal Anna het niet redden. Zij hopen dat 
God haar ‘een machtige helper in het torsen van den gewichtigen last der 

regeeringe’ zal zijn, zo schrijft bijvoorbeeld Westerbaen.1195 In deze 
smeekbedes vallen een aantal dingen op. Als eerste wordt de regeringslast als 
een lichamelijke belasting gezien. Zo hoopt Kleyn dat God Anna’s ‘rigter en 

man’ zal zijn die haar helpt om ‘dien overswaare last, thans op haare vrouwe 
schouderen gedaald mannelyk te dragen’. De vooronderstelling die achter de 
bewering dat het landsbestuur een lichamelijke last vormt schuilt, is dat 

mannen vanwege hun fysieke gesteldheid beter in staat zijn het 
regeringsambt op zich te nemen dan vrouwen. Anna dient ‘boven de Vrouwen 
gezegent’ te worden en met ‘alle kracht bekrachtigt’, om ‘Haaren zwaaren 

post’ uit te kunnen oefenen, zo schrijft Voget.1196 Een landsbestuurder heeft 
dus niet alleen denkkracht nodig, maar ook lichamelijke kracht om goed te 
kunnen regeren. Een vrouw heeft extra kracht nodig omdat zij een brozer 
                                                                    
1192 Baker-Smith, A life of Anne of Hanover, 135. 
1193 Gabriëls, De heren als dienaren, 103. 
1194 Staringh, Jeremia weeklagende, 24. 
1195 Westerbaen, Het ĳdel vertrouwen, 51. 
1196 Voget, Kerkelyke reedevoering, 36-37. 
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lichamelijk gestel heeft. Ouwejans bijvoorbeeld bidt dat Gods kracht ‘hare 
zwakheid’ ondersteunen zal en hoopt dat Anna’s regering voorspoedig zal zijn 
zodat te gelegener tijd ‘de jonge Prins’, te weten Willem V, ‘haar van dien 

luisterryken dog zwaaren last kan ontheffen, en de heerschappy op zyne 
schouderen’ kan nemen.1197 

 Bewust of onbewust wordt Anna door predikanten in lijkpreken die 
gehouden zijn na het overlijden van haar echtgenoot in 1751 als een vrouw en 
als een zwakker persoon gerepresenteerd. Daarom smeken zij Gods zegen af 

over de zware taak die Anna te wachten staat en bidden zij dat, in de woorden 
van Van Kessel, ‘Godt Haar in deezen Hoogen post wil zyn tot Raadt, Wysheidt, 
Sterkte, en Kloekmoedigheidt, om, onder synen zeegen, al dat werk 

Manmoedig op te vatten, en gelukkig te volktrekken’.1198 Een belangrijk 
verschil met representaties van Mary Stuart valt direct in het oog. Mary wordt 
nergens vanwege haar fysieke gesteldheid gezien als een zwakker persoon. Nu 

zijn predikanten die Mary Stuart representeren zich er weliswaar zonder 
meer van bewust dat mannelijke kracht, standvastigheid en dapperheid nodig 
zijn om het landsbestuur met goed gevolg uit te oefenen. Uit hun 

beschrijvingen van de daden en deugden van de vorstin blijkt duidelijk dat zij 
van mening zijn dat het landsbestuur een zaak van mannen is. Maar juist 
omdat Mary over deze eigenschappen beschikte wordt zij als een bekwame 

vorstin gezien. Zij wordt weergegeven als een krachtige, standvastige vrouw 
en vergeleken met Amazones. Zij wordt voorgesteld als een femme forte. Bij 
Anna daarentegen wordt meer dan bij Mary de algemene vrouwelijke 

zwakheid en zachtheid benadrukt. De Britse prinses is een zwakker persoon 
omdat zij een vrouw is. Representaties van Anna van Hannover leggen een 

grotere ambivalentie aan de dag als het gaat om haar politieke 
verantwoordelijkheid. Het stadhouderschap wordt als een last voorgesteld die 
het beste door mannenschouders gedragen kan worden. Nu Willem IV is 

weggevallen, heeft Anna als echtgenoot van de overleden stadhouder en als 
moeder van haar minderjarige zoon de taak de stadhouderlijke waardigheden 
echter waar te nemen totdat haar zoon meerderjarig is. Vrouwelijke regering 

wordt dus door predikanten impliciet als een tijdelijke oplossing beschouwd. 
Idealiter is een man aan het roer, want een vrouw is zwakker dan een man. Zo 
bidt Van Heimenberg voor de ondersteuning van Anna door ‘wijze/ 

godtvrugtige/ welmeenende Mannen’ die haar van advies kunnen 
voorzien.1199 Ook uit het ingewikkelde erfrecht van Het Diplomaat tot de 

Erfopvolging in het Stadhouderschap, opgesteld door het gewest Holland in 

1747, valt duidelijk af te leiden dat de seculiere machthebbers het 
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stadhouderschap liever niet in vrouwelijke handen zagen. Vrouwelijke 
regering kon alleen op interimbasis geschieden bij minderjarigheid van een 
mannelijke stadhouder.1200  

Predikanten hebben overigens alle vertrouwen in de regering van 
Anna van Hannover, ondanks haar vrouwelijke zwakheid. De prinses wordt in 

1751, na het overlijden van haar man, als een bekwame vorstin gezien. Cleyn 
noemt haar ‘eene Princes/ die by hare buitengemeene hoedanigheden van 
vriendelykheidt/ kundigheidt van den staat des Landts/ zonderling doorzigt 

in de belangen van ons Gemeene best/ een hertelyke zucht heeft voor de 
Nederlanders’.1201 Volgens Van Kessel is zij een vorstin die niet alleen 
vriendelijk en spraakzaam is, maar ook ‘Prompt en Vaerdig haar gedachten’ 

kan uiten en niet snel haar mening wijzigt ‘waneer Sy eens het stuk wel 
begreepen, en haar gevoelen verklaart heeft’. Van Kessel is van mening dat 
deze eigenschappen ‘Groote Hoedanigheeden, die, tot het wel regeeren, en het 

spoedig uitvoeren van zaaken, ten hoogsten noodig zyn.’1202 Ook De Superville 
heeft vertrouwen in Anna’s regering. Volgens de predikant werkt zij nu al met 
‘zoo veel yvers als Kloekmoedigheid, om, zoo veel in haer is … ons vergoeding 

en troost te verschaffen’.1203 
Hoewel predikanten van mening zijn dat het landsbestuur idealiter in 

mannenhanden is, hebben zij toch het volste vertrouwen in hun gouvernante 

die volgens hen de kwaliteiten bezit die een landsbestuurder nodig heeft. 
Anna zelf had overigens geen enkel probleem met vrouwelijke regering. Anna 
was een trotse koningsdochter die zich zeer bewust was van haar hoge 

afkomst en van mening was dat zij niet ondergeschikt was aan de regenten. 
Waar de prins een delegatie van de Staten van Holland persoonlijk op straat 

verwelkomde en hen bij het binnentreden van zijn huis liet voorgaan, wachtte 
Anna hen in het binnenhuis op. Zij werden in een voorvertrek geleid en 
vervolgens aangekondigd bij ‘Hare Koninklijke Hoogheid de 

kroonprinsesse’.1204 Ook het voorstel dat Anna deed in 1754 om de Oranje-
erfenis te verdelen geeft weer dat de prinses van mening was dat vrouwelijke 
regering geen verlegenheidsoplossing is. Haar dochter Carolina zou volgens 

haar plannen het stadhouderschap van Friesland en Groningen verwerven en 
als gouvernante daar regeren en haar zoon Willem V zou in de overige 
Gewesten van de Republiek stadhouder worden.1205 Van haar voornemen is 

niets gekomen, maar het geeft wel goed weer dat voor Anna niet sekse maar 
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afkomst het doorslaggevende criterium was om geschiktheid voor het 
landsbestuur te bepalen.  
  

Een eigenzinnige gouvernante 

Over Anna’s regering zijn maar weinig historici enthousiast. Volgens Gabriëls 

bezat Anna weliswaar ‘een krachtiger natuur dan Willem IV’ en was ze 
‘minder weifelend van aard’, maar het bezwaar dat hij aantekent is ‘dat deze 
karaktereigenschappen meer dan eens ontaardden in trotse eigenzinnigheid 

en redeloze halsstarrigheid.’ Daarnaast speelde zij mensen in haar omgeving 
tegen elkaar uit en liet zij zich bij het bepalen van beleid niet door visie, maar 
door persoonlijke sentimenten leiden.1206 Ook wordt er in de historiografie, 

net als in de achttiende eeuw, geklaagd over de buitensporige invloed van de 
‘Friese cabaal’, de groep vertrouwelingen die Willem en Anna vóór 1747 
steunden en die na de omwenteling belangrijke posities kregen toebedeeld. 

Hoewel deze Friese edellieden niet buitengewoon politiek deskundig of 
bekwaam waren en veelal als enige doel hadden zichzelf te verrijken, hadden 
zij een grote invloed op de stadhouder en na zijn dood op de gouvernante.1207 

Zowel Anna’s eigenzinnigheid als haar keuze van vertrouwelingen leidde 
ertoe dat zij in politiek opzicht niet alleen regenten maar ook een belangrijke 
adviseur als Bentinck van zich vervreemde. De gouvernante miste de 

gevoeligheid voor het delicate spel dat in de Republiek gespeeld moest 
worden tussen de vele spelers in het politieke krachtenveld. Alice Clare Carter 
schrijft dat het nauwelijks mogelijk is ‘to list even a fraction of the political 

mistakes Anna made’.1208 
 Toch had Bentinck aanvankelijk wel enig succes met zijn 

stadhouderlijke adviesraad met als gevolg dat er goed werd samengewerkt 
tussen de politieke elites van de Republiek en de prinses-gouvernante. 
Bentinck was erin geslaagd om op 19 maart 1751 – twee jaar nadat hij zijn 

voorstel presenteerde – de zogenaamde ‘conferentie’ te installeren. In de 
beginjaren van Anna’s regering was de conferentie succesvol en had het grote 
invloed op het buitenlandse beleid van de Republiek. Dat was vooral te 

danken aan het gegeven dat Fagel (griffier van de Staten-Generaal), Steyn 
(raadpensionaris), Brunswijk en Bentinck deel uitmaakten van de raad. Zij 
hadden goede contacten met de regenten in de Republiek en beschikten 

tevens over goede relaties met tal van personen in Groot-Brittannië en 
Oostenrijk. De invloed van de conferentie was in het begin groot, maar vanaf 
1755 verliep de samenwerking steeds stroever. Anna raadpleegde 

                                                                    
1206 Gabriëls, De heren als dienaren, 100-102. 
1207 Schutte, Oranje, 61. 
1208 Alice Clare Carter, The Dutch Republic in Europe in the Seven Years War (Londen 
enz. 1971) 158-159. 
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andersgezinde adviseurs buiten de raad om en botste met Bentinck en Steyn. 
Aan het eind van Anna’s regentschap waren de bijeenkomsten van de 
conferentie grotendeels tot een formaliteit verworden en werden er geen 

belangrijke zaken meer besproken.1209 
 Al vrij snel na de dood van haar echtgenoot brokkelde het gezag van 

de gouvernante af. De stad Amsterdam schond de mondelinge afspraken die 
waren gemaakt en nam de magistraatsverkiezing in 1752 in eigen hand. Vele 
Hollandse steden volgden het voorbeeld van Amsterdam en keerden zich 

soms openlijk tegen de prinses. Anna verloor de strijd om behoud van invloed 
in deze steden, mede door haar tactloze handelen.1210 Bentinck laakte Anna’s 
arrogantie en had het gevoel dat zij veel krediet verspeelde en zichzelf 

ongeliefd maakte bij het volk.1211 Ook de oude controverse tussen 
staatsgezinden en orangisten werd in 1754 weer nieuw leven ingeblazen, 
culminerend in de Wittenoorlog (1757). Tijdens de Wittenoorlog, een 

pamflettenstrijd, werd aanvankelijk de vraag gesteld of raadpensionaris De 
Witt voor het land een zegen was geweest of een vloek. De staatsgezinden 
dachten een zegen, de orangisten beweerden het tegendeel. De 

beantwoording van deze in de grond historische vraag, kreeg al snel een 
politieke lading waarbij de scheidslijnen tussen opvattingen van 
staatsgezinden en orangisten steeds duidelijker werden. De groeiende 

belangstelling van de geletterde elite voor de geschiedenis van de Republiek 
en het onderzoek naar historische bronnen zorgde ervoor dat de ideologische 
strijd nog feller werd. De geschiedenis werd expliciet als politiek argument 

gebruikt en de interpretatie van het verleden stond in dienst van de 
actualiteit. Aan de hand van historische argumenten werd aangetoond dat het 

stadhouderlijke stelsel een zegen was of juist niet en dat men tijdens de 
Zevenjarige Oorlog (1756-1763) neutraal moest blijven of partij diende te 
kiezen. Ook het vraagstuk of men het leger diende te versterken of de vloot te 

vergroten kwam op tafel.1212  
Ondanks de groeiende polarisatie wist de gouvernante tijdens haar 

bewind het stadhouderlijk stelsel uit te breiden. Toen zij in 1759 overleed 

bestond er een min of meer ontwikkeld systeem van provinciale en lokale 
luitenant-stadhouders die voor haar ter plaatse de Oranjebelangen 

                                                                    
1209 Gabriëls, De heren als dienaren, 173-174; Carter, The Dutch Republic, 26, 170. 
1210 N.A. Bootsma, De hertog van Brunswijk 1750-1759 (Assen 1962) 52. 
1211 Baker-Smith, A life of Anne of Hanover, 142. 
1212 P. Geyl, De Witten-Oorlog. Een pennestrĳd in 1757 (Amsterdam 1953); I. Leonard 
Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution. History and politics in the Dutch 
Republic 1747-1800 (Den Haag 1973) 68-97; L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de 
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behartigden.1213 Ook in kerkelijk opzicht probeerde Anna benoemingen te 
beïnvloeden. Zij trachtte voetiaanse predikanten, of in elk geval predikanten 
van wie bekend was dat ze warme voorstanders van het Oranjehuis waren, 

benoemd te krijgen in de grote steden.1214 Toen Anna in 1759 stierf liet zij een 
aantal onopgeloste zaken na. Zo werd over de vraag of het leger dan wel de 

vloot versterkt diende te worden sinds 1755, toen Frankrijk en Engeland 
duidelijk afstevenden op een oorlog, gesteggeld. De prinses wist in de jaren 
daarna niet de uiteenlopende visies en belangen van de gewesten te verenigen 

in een haalbaar en uitvoerbaar plan. Zij was zelf voorstander geweest van 
legeraugmentatie, indien noodzakelijk samen met vergroting van de vloot. 
Maar daar stak Holland, dat als zeegewest zich maar weinig bekommerde om 

het leger en zich veeleer zorgen maakte over de vloot, een stokje voor.1215 
 
Anna’s regering beoordeeld door predikanten 

In de lijkpreken die verschenen in 1759 na het overlijden van de prinses treft 
men geen enkel spoor van de groeiende polarisatie. Ook gaan predikanten niet 
in op het eventuele falen van de gouvernante. Een uitzondering daarop vormt 

wellicht Van Arckel die voorzichtig kritiek levert. Hij schrijft dat ‘in alle 
regeringen nu of dan zaken voorvallen’. Hij wijt deze onvolkomenheden aan 
de raadslieden. Zij zijn namelijk ‘feilbare menschen/ en kunnen dikwils zelf 

misleid worden’.1216 Voor het overige roemen predikanten Anna’s 
vaardigheden, karaktereigenschappen en deugden. Toch is het een opvallend 
feit dat er maar weinig preken gepubliceerd zijn naar aanleiding van Anna’s 

overlijden, zeker wanneer men dit aantal vergelijkt met de lijkpreken die 
verschenen zijn toen haar echtgenoot in 1751 overleed. Het aantal lijkredes 

over Willem IV dat is overgeleverd in de bibliotheken telt meer dan 40 stuks; 
het aantal preken over Anna dat is overgeleverd vormt niet eens een derde 
van dat aantal. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat Anna onder 

predikanten minder populair was dan Willem IV. Waarschijnlijker is echter 
dat Anna zich door haar regeringsstijl niet geliefd heeft gemaakt bij regenten. 
Het is goed denkbaar dat daardoor stadsbestuurders minder opdrachten 

hebben gegeven om preken te houden en te publiceren. Eveneens opmerkelijk 
is dat predikanten zich in hun lijkpreken voornamelijk beperken tot een 
beschrijving van het karakter van de prinses en haar deugden. Zij zijn 

weliswaar lovend over de prinses, maar in vergelijking met Willem IV zijn de 

                                                                    
1213 Gabriëls, De heren als dienaren, 196. 
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passages over het politieke handelen van de gouvernante zeker oppervlakkig 
te noemen.  

De predikant Rotterdam is daarop een uitzondering. Hij gaat 

uitgebreid in op de successen van Anna’s beleid en de dingen die zij voor het 
land heeft gedaan. De gouvernante heeft volgens Rotterdam de ‘Leere der 

Waarheid’ in de gereformeerde kerk bevorderd, heeft met ‘yver en 
waakzaamheid’ ervoor gezorgd dat ‘goede Wetten’ gehandhaafd bleven en zij 
heeft met ‘Eerlykheid, Regtvaardigheid, Billykheid’ geregeerd. Daarnaast heeft 

Anna volgens hem ‘fraaie Konsten’ en ‘edele Wetenschappen’ doen bloeien en 
gezorgd voor de ‘veiligheid der Gewesten’ gedurende de Zevenjarige Oorlog. 
Ook heeft Anna er alles aan gedaan om ‘het aanzien van de Republiek, de 

veiligheid der Zeevaart, ende voorspoed van den Koophandel … te doen 
groeijen en bloeijen’, aldus de predikant.1217 Rotterdam is duidelijk een 
vreemde eend in de bijt. Andere predikanten komen vaak niet verder dan 

gemeenplaatsen zoals dat Anna met veel ijver heeft gewerkt om het algemeen 
belang te dienen. Kleyn bijvoorbeeld schrijft over Anna’s regering dat het alom 
bekend is dat zij ‘wakker, zorgvuldig en trouw … al dat Werk, als eene andere 

Debora, eene Moeder in Israël’ heeft verricht. Ook is hij van mening dat Anna 
een intelligente vrouw was, ‘ongemeen kundig in de Zaaken van den Staat’ en 
verder was zij volgens hem een ‘handhaafster van Regt en Geregtigheid, 

gepaard met goedertierenheid’.1218 De Groningse hoogleraar Chevallier stelt 
dat de prinses haar ‘deftige vermogens, den bloem Haerer kragten, en de 
genoeglykheden ener stille ruste, aen onze belangen, met eene moederlyke 

liefde, heeft opgeoffert.’1219 
De vraag waarom predikanten de regering van Anna in vage 

algemeenheden beschrijven en niet zoals bij Willem IV in gaan op details valt 
moeilijk te beantwoorden. Opmerkelijk in elk geval is dat predikanten weinig 
aandacht hebben voor internationale betrekkingen en Europese 

ontwikkelingen. De Zevenjarige Oorlog (1756-1763) lijkt aan hen geheel 
voorbij te zijn gegaan. Natuurlijk bleef de Republiek in deze oorlog neutraal, 
maar de vraag of het leger of de vloot uitgebreid moest worden en of men 

Frankrijk dan wel Engeland als bondgenoot diende te beschouwen, vloeide 
rechtstreeks voort uit deze oorlog. Predikanten besteden geen aandacht aan 
deze politiek-militaire vraagstukken. Wat eveneens opvalt, is dat over het 

                                                                    
1217 Arnoldus Rotterdam, De onveranderlykheid van Gods raad, vertoont uit Prediker III: 
14. of Lykreeden, ter [...] gedagtenisse van haare koninklyke hoogheid Anna (Amsterdam 
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1219 Paulus Chevallier, Gods weg in het heiligdom gebillykt, en de eeuwige grond van het 
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economische, militaire en godsdienstige verval dat de Republiek zou 
bedreigen en dat in de lijkpreken over Willem IV wel een rol speelt, in 
lijkredes over Anna niets is terug te vinden. Zoals we in het volgende 

hoofdstuk zullen zien is het dan ook maar zeer de vraag of het vervalsdenken, 
dat volgens historici in de tweede helft van de achttiende eeuw woekerde, zo 

alomtegenwoordig was als vaak wordt gesteld.  
De aandacht van predikanten voor maatschappelijke en politieke 

problemen waar de prinses mee te kampen had is zeer gering.  Een mogelijke 

verklaring daarvoor is dat haar regering zo impopulair was dat predikanten 
hun toevlucht namen tot gemeenplaatsen. Maar misschien wilden zij juist een 
ideaalbeeld van de overleden gouvernante schetsen waarin niet haar politieke 

handelen centraal stond, maar andere eigenschappen en kwaliteiten. Het lijkt 
gerechtvaardigd deze conclusie te trekken. Eerder zagen we namelijk al dat 
predikanten het landsbestuur omschreven als een last die beter door mannen 

gedragen kan worden. In de achttiende eeuw was het een gemeenplaats dat 
vrouwen over een delicater zenuwstelsel beschikten en daarom gevoeliger 
waren dan mannen. Vanwege haar gevoelige en zachte aard werd de vrouw 

geacht in het huiselijke domein werkzaam te zijn en niet in de politiek of het 
zakenleven.1220 Deze vooronderstelling lijken predikanten te delen. Politiek 
wordt als een bezigheid voorgesteld die beter door mannen kan worden 

verricht. Volgens Kleyn werd door de aanvaarding van het gouvernantschap in 
1751 op haar ‘swakke Vrouwe Schouderen een last gelegd en gepakt, waar 
onder die van sterke Mannen zig wel zouden moeten krommen’.1221 De 

‘Regeeringe van ’t Gemeene  Land’, aldus Arendzen, vermoeiden ‘Haeren Geest 
en Haere schouders’.1222 Van der Kemp vraagt zich af hoe de gouvernante ‘met 

zulk een zwak lighaam, dien zwaren last zoo lang heeft kunnen torsen’.1223 
Haar politieke taken vervulde Anna met de grootst mogelijke moeite.  

Nergens wordt Anna’s optreden dan ook als model voor andere 

vorsten gezien, zoals wel bij Mary Stuart het geval was, die volgens haar 
lijkredenaren zelfs een voorbeeld was voor koningen.1224 Tekenend in dit 
opzicht is dat Anna wel als een voorbeeld wordt gezien voor moeders en 

                                                                    
1220 Anne C. Vila, Enlightenment and pathology. Sensibility in the literature and medicine 
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Hoogheid Anna (Rotterdam 1759) 34. 
1224 Zie hoofdstuk 3. 
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echtgenotes. Over het huwelijk tussen Willem IV en Anna schrijft Kleyn 
bijvoorbeeld dat het ‘was als of ’er maar ééne Ziel in die twee Lighaamen 
woonde, en de zelve, zonder eenige tusschenpossinge regeerde; Sy was Zyne 

Anna in naam en daad, en verstrekte dus tot een zeer uitnemend Voorbeeld 
van navolginge voor alle braave Vrouwen.’1225 Van Heimenberg prijst Anna’s 

‘lievderyke bekommeringe … omtrent het teerhartig van haar bemind Kroost; 
allen Moederen van schaamte doende bloozen’. Haar ‘egte Moederlievde’ 
bleek volgens de predikant ook uit het gegeven dat ze haar kinderen ‘niet door 

Vreemd Voedzel, maar door Eigen Melk heeft gesoogt’.1226 Heeft zij niet, aldus 
ook De Superville, ‘faire rougir mille Meres d’un rang fort inferieur, quand on a 
vu celle, que nous vous depeignons, coulant nourrir elle memes les Enfans’, 

vraagt de predikant zich af.1227 
 Dat Anna toch in staat was regeringsverantwoordelijkheden te dragen 
ondanks dat zij een vrouw was, is volgens predikanten te danken aan de 

uitstekende opvoeding die zij genoten heeft, haar edele afkomst, haar 
intelligentie en haar inzet en ijver. Het was ondenkbaar dat iemand van het 
vrouwelijk geslacht een simpele magistraatspositie zou verwerven. Anna 

echter kon in een dynastieke functie de hoogste macht erven.  De prinses was 
immers van ‘verhevene Rang, en Koninklyke geboorte’1228, een ‘Dogter der 
Edelen’, van ‘Luisterryker afkomst’.1229 ‘Zy was wel, ik beken het, Groot, groot 

in Geboorte, groot in Gezach, in Magt, en Luister; een Koninglyke Dogter van 
een der grootste Monarchen des Werelds’, aldus Mobachius.1230 Zij was een 
‘heldere diamant der Britsche kroone’,1231 ‘door geboorte boven den rang van 

menschen verheeven’1232 en ‘eene zeer aanzienlyke Vrouwe, uit Koninglyken 
bloede’.1233 Zij had daarnaast een vorstelijke opvoeding gehad, zo stellen 

predikanten, en wel ‘Onder het waakzaam oog en de teedere zorge van eene 
geleerde, kunst-lievende, en deugdzame Moeder’.1234 Maar niet alleen haar 
opvoeding en afkomst, vooral Anna’s inzet en haar ijver worden veel genoemd 

in verband met haar regering. Van Staveren schrijft dat Anna een voorbeeld 

                                                                    
1225 Klein, De godvrugtige Dorcas, 38. 
1226 Van Heimenberg, Laaste eerbewyzinge, 58. 
1227 Daniel de Superville, La femme forte. Ou Sermon sur Proverbes XXXI. - 30. Prononcé 
[...] après les funerailles de [...] la princesse d’Orange et de Nassau (Amsterdam 1759) 25. 
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was in ‘Naarstigheid en noesten Yver’. ‘Van den vroegen morgen tot den laaten 
avond’, aldus de predikant, ‘was zy nimmer leedig, en elk uur was tot het 
nuttigste en noodigste, geschikt.’ 1235 Volgens predikanten zou Anna onder de 

werkdruk bezwijken indien zij niet met voortvarendheid en veel inzet aan de 
slag zou zijn gegaan. ‘Dag by dag, van den morgen tot den avond’, heeft Anna 

zich volgens Van der Kemp beziggehouden ‘met het bezorgen der Staats-
belangen’. Zij zou zijn bezweken indien niet haar ‘ongemeene Yver haar tot 
zulk eenen arbeid gewillig, en dus denzelven minder lastig gemaakt hadde’.1236  

Anna was bereid offers te brengen voor het algemeen belang en hard 
te werken. ‘Zy leedt onrust om ons rust, moeite om ons gemak, gevaar om 
onze veiligheid, en alle ongemak, om ons aanzien … Nooit vondt men Haar, dat 

zy niets te beste van Huis, van Land of Kerk deedt’, aldus Rotterdam.1237 Anna 
wilde zich volgens haar lijkredenaren inzetten voor het algemene belang 
omdat zij zich verbonden voelde met de Republiek en haar inwoners. Anna 

werkte hard uit liefde voor wat zij als haar vaderland zag. Volgens Van 
Staveren was Anna weliswaar ‘in een ander Land gebooren, in een ander Land 
opgevoed’, maar heeft zij toch ‘veele doorslaande blyken … gegeeven van hare 

byzondere zucht en toegenegenheid tot en voor onze Nederlandsche Natie’. 
Deze ‘zucht en toegenegenheid’ gaan volgens Van Staveren ‘veeler gevoelens 
verre te boven’ en gaan boven eigenbelang en ‘verre boven alle Eigen-

baad’.1238  
Het algemene beginsel dat een bestuurder zich niet door eigenbelang 

moet laten leiden maar het publieke belang in het oog moet houden wordt in 

preken over Anna van Hannover nationalistisch uitgelegd. Haar hofpredikant 
Royer schrijft dat degenen die haar kenden wisten ‘hoe groot haare Liefde 

voor ’t Vaderland was; en hoe zeer zy wenschte en trachtte alles toe te 
brengen, dat deszelfs Voorspoed kon bevorderen.’1239 ‘Men werdt verrukt 
over de zugt van haare harte voor de Natie’, aldus Rotterdam, ‘welkers 

Gebruiken, Zeeden, en Levensmanieren, zy zonder draai van gemaaktheid, 
edelmoedig plagt te volgen.’1240 Over Anna’s liefde voor Nederland schrijft ook 
Chevallier. ‘Een Neerlants hert besloeg en bezielde dien Britsche boezem. Het 

klimmend of daelend nootlot van ons dierbaar Vaderlant baerde in dat 
welgezind gemoed een kittelend vermaak, of bange kwellingen’, stelt de 
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predikant.1241 Volgens Mobachius tenslotte toonde de prinses een ‘groote 
geneegenheyd … en zugt tot Onse Vereenigde Landen, welke zy beminde als 
Haar Oogappel, en als Haar eigen Vaderlyke grond’.1242 In liefde voor 

Nederland en het Nederlandse volk deed Anna niet onder voor haar gemaal, 
die volgens zijn lijkredenaren het vaderland zeer lief had. De gouvernante was 

bereid zichzelf in te zetten voor volk en vaderland en hard te werken.  
 
Een milde moeder 

Anna wordt in lijkpreken, overeenkomstig het ideaalbeeld van een 
welopgevoede vrouw in de achttiende eeuw, als een liefdevolle moeder gezien 
die het beste voor haar twee kinderen voor had en hen met liefde en aandacht 

omringde. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het opvoeden van 
kinderen tot verantwoordelijke staatsburgers als het hoogste doel van het 
vrouwenbestaan beschouwd. Verlichte schrijvers in de Republiek wezen erop 

een van de belangrijkste taken van een vrouw het grootbrengen van 
deugdzame burgers was. Het lot van het vaderland lag in de handen van deze 
toekomstige leden van de samenleving en daarom werd het moederschap als 

een taak van groot maatschappelijk belang gezien.1243 Anna’s moederschap 
was een verplichting die aan het gouvernantschap kleefde. Omdat Anna voor 
de taak stond haar zoon klaar te stomen voor het stadhouderschap wordt 

Anna vaak met de bijbelse figuur Hanna vergeleken. Deze Hanna, die gebukt 
ging onder kinderloosheid, smeekte God om een zoon en toen zij die na een 
jaar ook kreeg noemde zij hem Samuel ‘want, zeide zij, ik heb hem van den 

HEERE gebeden’ (1 Sam. 1:20). Predikanten zien Anna als de moderne Hanna 
en Willem V als een door de gebeden van het volk afgesmeekte Samuel. 

Boskoop bijvoorbeeld schrijft dat Willem V een ‘van den Hemel door vrome 
gebeeden afgebeedene Samuel’, is1244 en volgens Van Schelle is hij ‘een Zoon, 
op de gebeden der Godtvreezenden geschonken’.1245 Kleyn schrijft dat Anna 

voor Willem V was ‘als de zorgvuldige Moeder Hanna, haar Naamgenoot, voor 
haaren van den HEERE gebedene Zoone Samuel’.1246 Anna’s opvoeding stond 
in het teken van ‘Haaren Samuel’ om ‘dat Kind van den Hemel gebeden, tot 

eenen Richter over ons Israel, en tot den Vaderlyken Luister, verheven te zien’, 
aldus Chevallier.1247 Het opvoeden en voorbereiden van Willem V voor het 
stadhouderschap was dus zeker geen private aangelegenheid, maar een taak 
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van groot nationaal gewicht. Het was Anna’s plicht om Willem V ‘tot eene 
Godvruchtigen Staatsman te vormen’, zo schrijft Van Staveren. De opvoeding 
van Willem en Carolina bestond volgens Van Staveren uit 

godsdienstonderwijs en morele vorming. ‘Met God, met God begon zy alles, 
alle hare lessen’, aldus Van Staveren. De twee kinderen moesten dagelijks uit 

de bijbel lezen ‘en bidden met geboogene knyen in ’s Moeders 
tegenwoordigheid’.1248 Ook andere predikanten leggen de nadruk op 
godsdienst in de opvoeding van Willem V en Carolina. Van Arckel schrijft dat 

Anna ‘de waarde panden van haar huwlyksbedde’ opvoedde ‘in de vrees des 
Heeren’. Zij gaf hen godsdienstig onderwijs en spoorde haar kinderen 
menigmaal aan ‘tot het gebed/ daar in met ootmoedigheid voorgaande’.1249 

Volgens Chevallier trachtte Anna ‘de Vorstelyke Kinderen de beginselen van 
het Christendom te doen in scherpen’. Dat haar lessen in vruchtbare aarde zijn 
gevallen is volgens de predikant af te leiden uit ‘de vroege belydenisse van de 

leere der waarheit’, die door ‘Haare veelbelovende Prinselyke Dochter 
plegtiglyk afgelegt’ is.1250  
 De gouvernante was volgens predikanten een liefdevolle, gevoelige en 

zorgzame moeder. Family values spelen een belangrijke rol in representaties 
van Anna van Hannover. Het gezin wordt gezien als een veilige haven waar de 
kinderen met liefde worden omringd door hun moeder. Met een ‘hartelyke 

tederheid’, aldus Kleyn, heeft Anna zich ‘als Moeder gedragen omtrent de twe 
nog levende gezegende Vrugten Haares Buyks’. ‘Haare natuurlyke Kinder-
Liefde’, schrijft hij, ‘was steeds brandende omtrent hen, haar oog bewaakte ze, 

haar harte bezorgde ze.’1251 In een aantal preken valt te lezen dat zij haar 
eigen kinderen zoogde, iets wat gezien wordt als een plicht die eigenlijk alle 

moeders zouden moeten vervullen.1252 Anna’s moederschap wordt in 
tegenstelling tot haar regeringstaken als een vanzelfsprekendheid beschouwd. 
Het landsbestuur wordt gezien als een zware taak en een last. Het 

moederschap wordt daarentegen als natuurlijk en vanzelfsprekend 
voorgesteld. Omdat zij over diepe en tedere gevoelens beschikt, kostte het 
haar geen moeite om liefdevol en zorgzaam met haar kinderen om te gaan en 

hen op te voeden als verantwoordelijke en morele personen. ‘Nooit liet zy ’s 
avonds’, aldus Van der Kemp, ‘Hare Vorstelyke Kinderen van haar te ruste 
gaan, zonder uit een tederlievendhart haren Moederlyken zegen over Hoogst 

dezelven te hebben uitgeboezemd.’1253 Anna wordt duidelijk als een ‘woman 
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of feeling’ weergegeven, zoals haar man wordt gezien als een ‘man of feeling’. 
Volgens Mobachius was de gouvernante ‘zeer minzaam en lieffelik van 
humeur’ en kenmerkte zij zich door haar, ‘goedaardige en zagte aard’.1254 

‘Haare minlykheid, vriendelykheid en lieftallige gespraakzaamheid’, stelt 
Kleyn, vielen des te meer op omdat zij ‘zeldzaam zyn by veele Grooten en 

Aanzienelyken der Aarden’.1255 Daarnaast was zij bewogen om de nood van 
anderen. Volgens Royer was zij ‘Teerhartig, en door eens anders Kwaalen 
altoos getroffen’.1256 Ook wordt Anna net als Willem door predikanten 

geprezen omdat zij mild was en lankmoedig en niet te snel strafte. Zij wist 
‘hooggaande verongelykingen geduldig te verdragen’ en ‘onbillyken smaad 
grootmoedig te verachten’, aldus Van der Kemp.1257 Arendzen heeft het in dit 

verband over de ‘aengeboorene goedaerdigheid, inschikkelike toegevendheid, 
en sachte gesteltheid’ van de prinses.1258 Haar hart schrijft een predikant, ‘was 
van de aller-teederste, van de aller-gevoeligste, byzonder ook op het stuk, en 

in de zaaken van de Godsdienst’.1259  
 Anna’s sensibiliteit maakte haar geschikt voor het moederschap. Zo is 
Royer lovend over de ‘Tederheid van ’t Moedershart, de nyvre Waakzaamheid 

voor ’t Welzyn van haar Kinderen’.1260 Maar haar gevoeligheid beperkte zich 
niet tot het huiselijke domein. Deze moederlijke gevoelens kon zij tevens 
inzetten voor het algemeen belang. Anna verzorgde het Nederlandse volk met 

de moederlijke gevoelens die zij haar eigen kinderen betoonde. Zij was een 
vorstin die de ‘bloem Haerer kragten, en de genoeglykheden ener stille ruste 
… met eene moederlyke liefde’ aan het algemeen belang heeft opgeofferd, 

aldus Chevallier.1261 Zij was ‘eene Moeder’ die ‘deugdelyk en lievderyk 
handelende’ veel vrouwen ‘verre te boven’ ging, ‘zoo dat niet alleen hare 

Kinderen, maar wy ook met haar, deez’ Vorstinne wel mogen Welgelukzalig 
roemen’, schrijft een ander.1262 Het moederschap werd dus als een politieke 
metafoor gebruikt, net als bij Amalia van Solms en Mary Stuart. In het vorige 

hoofdstuk zagen we dat zestiende- en zeventiende-eeuwse koninginnen hun 
macht legitimeerden met een beroep op hun moederschap. Dat was in de 
achttiende eeuw niet anders.1263 Maria Theresia (1717-1780) bijvoorbeeld 

cultiveerde het beeld van zichzelf als de moeder van zestien kinderen en als 
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de moeder van haar volk.1264 Ook Anna van Hannover wordt een ‘dierbaare 
Lands-Moeder’ genoemd.1265 De paradox van deze moederschapsmetafoor bij 
representaties van Anna in lijkpreken bestaat hierin dat de gouvernante als 

een gevoelige en zorgzame vrouw wordt gerepresenteerd wiens werkveld 
primair in het gezin lag. Haar politieke optreden komt daardoor enerzijds 

meer op de achtergrond te staan. Anderzijds wordt haar publieke optreden 
erdoor juist gelegitimeerd omdat zij als een landsmoeder wordt gezien die 
goed voor haar onderdanen zorgde. De kwaliteiten en eigenschappen die haar 

geschikt maken als moeder blijken ook te kunnen worden ingezet voor 
publieke functies.  

Anna’s moederschap wordt ook in verband gebracht met haar 

liefdadigheid. Zij was volgens predikanten als een moeder voor weduwen en 
wezen en voor hulpbehoevenden. ‘Onder de deugden, die Haare Kon: Hoogh: 
edele ziele vercierden, blonk de mildadigheyd aan den armen op het 

treffelikste uit’, zo schrijft Mobachius. De armen, ‘de Weduwen, en Weezen 
betreuren zeer de dood … van zoo een goedertierene en medelyedende 
Vorstin, die hen, gelyk een liefderyke Moeder, in hunnen nood de hand bood 

en den zelven nooit ongetroost liet van zig gaan’.1266 ‘Laten Weduwen en 
Weesen’, aldus Arendzen, ‘wier Moeder sy was in ons Israël, van die 
welbehagelike offeranden getuigen zyn, hoe Sy, als eene Dorkas, Haere Ziel en 

hand opende, tot verwuikking van de ingewanden der behoeftelingen’.1267 Net 
als Mary Stuart wordt Anna van Hannover veel met de bijbelse figuur Dorkas 
vergeleken vanwege haar hulp aan noodlijdenden. Anna was immers in de 

woorden van Chevallier een ‘Edelmoedige Weldoeneresse, die immers niet 
gedogen kon’ dat weduwen en wezen ‘een stille schaamele, en dies te 

nypender armoedigheit zoude drukken, en ter aarde nederbuigen’.1268 
Vanwege haar gevoelige gemoed was zij bewogen om de ellende van anderen 
en wilde zij hen helpen. Deze gevoeligheid en sensibiliteit wordt door 

predikanten vaak als de grondslag van haar naastenliefde gezien. Zij was ‘door 
Haer gemoed vatbaer voor innerlike bewegingen van ontfermend medelyden’, 
schrijft Arendzen. ‘Daer mee was gepaert’, aldus de predikant, ‘eene 

heerschende grondgezintheid, om naer ’t vermogen Haerer hand, weldadige 
liefde en mededeelsaemheid uit te breiden over de armen en elendigen des 
lands’, zo stelt hij.1269 De Superville heeft het over de ‘Sensibilité et la 

Generosité de son Coeur’ die elke dag zichtbaar werd door haar goede daden. 
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Haar ‘gevoelens van menschlievendheid’, schrijft Van der Kemp, waren zeer 
sterk. Anna was vol van ‘goede werken, en aalmoessen’ en stond om ‘deze 
deugds-betrachtinge bekend’.1270 Chevallier schrijft over haar ‘tedere Liefde 

tot nooddruftigen, en de gereede mildadigheit aan de behoeftigen’.1271 Anna 
was dus niet alleen een gevoelige en zorgzame moeder, maar ook een 

empatische vrouw die bewogen was om het leed van anderen en hen te hulp 
schoot. In tegenstelling tot spectatorschrijvers, die emoties als medelijden en 
mensenliefde eerder op mannen projecteerden,1272 is deze tendens niet terug 

te vinden bij predikanten. Anna wordt gezien als een weldoenster die vanuit 
haar menslievendheid het goede probeerde te doen. 

Lijkpreken over Anna van Hannover zijn doordrenkt van sensibiliteit. 

Naast de genoemde voorbeelden blijkt dat wel uit de sterfbedscène die een 
aantal predikanten in hun preken beschrijven. Zij beschrijven een huiselijk, 
intiem en emotioneel tafereel, waarbij Anna afscheid neemt van haar kinderen 

en haar personeel. Mobachius beschrijft bijvoorbeeld hoe Anna ‘tot bynaa een 
uir voor haar Overlyden … met de uiterste tederheyd van de Vorstelyke 
Spruiten, als ook van alle de Hovelingen, enz. afscheid genomen’ heeft en 

vervolgens een gebed gezegd heeft waarbij zij ‘zig zelven, ende haare Spruiten 
aan de Goddelyke Barmarhtigheyd’ toevertrouwde. Dit gebed, aldus 
Mobachius, werd ‘niet zonder het storten van veel traanen van de 

Omstanderen’ aangehoord.1273 Ook Arendzen schrijft dat ‘het afscheid, ’t geen 
de ontslapene Voedster Vrouw en Zoogmoeder nam van Haere twee Troetel 
kinders, volteder en hartgrievend was’. ‘Het sien en aenhooren van sodanige 

omhelsingen en vaerwelsegging’, zo vervolgt hij, ‘moet ongetwyffelt ’t hert 
gebroken, en de twee fonteinen der oogen, by allen, die naby waren, en meest 

by de weemoedige Oranje telgen, hebben doen springen in een vloed van 
bittere traenen’.1274 Een ander, Van Staveren, schrijft over het afscheid dat 
Anna ‘den Heere Prinse Willem, en Mevrouwe de Princesse Carolina … 

wederom teeder omhelsde, en Christelyk aansprak … waar op een zeer 
sensibel zeegenend affscheid volgde, eerst van die twee, aan de ziele bynaa 
stervende kleevende Liefde-Panden, daar-na van alle de omstanders, welk 

afscheid meer met traanen dan met woorden beantwoord wierd.’1275 Het 
afscheid van haar kinderen en van haar hofpersoneel was volgens 
predikanten teder en emotioneel. De sensibiliteit die predikanten aan Anna 

toeschreven, krijgt ook een prominente plaats bij de beschrijving van Anna’s 
levenseinde. Naast dit droevige tafereel, waarbij Anna afscheid neemt van 
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haar kinderen en dierbaren, beschrijven predikanten vaak de hete tranen die 
Willem V en Carolina zouden hebben gelaten nadat hun moeder overleden is. 
‘[G]y hebt’, stelt Arendzen, ‘boven anderen, oorsaek van weenen, die thans, als 

Ouderloose Weesen, in stof en assche neêrsit’. ‘Een ieder moet Uwe traenen 
wettigen’, vervolgt hij, ‘die van Uwe blonde wangen neêrbiggelen.’ Over wat 

de dood van Anna voor haar kinderen betekent schrijft ook Kleyn. ‘Dus moet 
dan onse zeer dierbare jonge Erf-Stadhouder Prins Willem V. met zyne zeer en 
teer geliefde Suster Mevrouwe de Prinses Wilhelmina Carolina voortaan 

derven eene zo hartelyk lievende en zorgvuldige Moeder’, aldus de predikant. 
Het moet niemand verbazen, stelt Kleyn, dat de twee kinderen ‘het koud 
Gebeente van haar, die haar gebaard had, en getroeteld op de knieën, met 

eenen vloed van brakke traanen bevogtigen’.1276 De hofpredikant van Anna, 
Royer, vertelt hoe Willem V zijn moeder naar het graf begeleid in de Nieuwe 
Kerk te Delft. ‘Gy zagt hem volgen, met betraande Wangen, de Rouwkoetse 

leydende ten Grave de beste der Moederen, om haar Lyk by te zetten naast dat 
van zyn edelmoedigen Vaader, onder de Graf-tombe door ’t dankbaar 
Vaderland opgericht ter eere der onsterfelyke Nagedagtenis van Willem den 

Eerste, van wien zy beiden afstamden’.1277  
Zoals in spectatortijdschriften vanaf 1770 emoties en tranen het 

belang van affectieve banden binnen het gezin benadrukken,1278 onderstrepen 

predikanten de wederzijdse liefde tussen Anna en haar twee kinderen met de 
beschrijving van hun gevoelens en tranen. Zij laten zien dat Anna haar 
kinderen hartstochtelijk liefhad en hen met zorg omringde.  

 
Een welopgevoede vrouw 

De klassieke levensstadia van de vrouw als kind, echtgenote, moeder en 
weduwe,1279 keert bij de levensbeschrijving van Anna door predikanten vaak 
terug. Royer schrijft over het ‘standvastig betrachten dier Plichten, die de 

elkander volgende Betrekkingen van Kind, Echtgenoot, Moeder, Voogdesse en 
Gouvernante van een machtigen Staat, haar hadden opgelegd’.1280 Nieuw is in 
vergelijking met Mary Stuart dat predikanten veel oog hebben voor het eerste 

stadium van de vrouw: haar kindertijd. Zij geven daarmee blijk van het grote 
gewicht dat zij toekennen aan onderwijs en opvoeding. Tijdens haar prille 
jeugd werden volgens predikanten de deugden aangekweekt en gekoesterd 

die Anna van nature al bezat, zodat zij tot een deugdzame en godvruchtige 
vrouw zou uitgroeien. Godsdienstonderwijs speelde daarbij een cruciale rol. 
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De prinses ‘kende, eerbiedigde, en beminde, de grondstellingen van onzen 
redelyken en schoonen Godsdienst, haer van der Jeugt aan openlegt, in 
derzelver onwrikbare vastigheden’, schrijft Chevallier.1281 Volgens De 

Superville was godsdienst het voornaamste onderdeel van ‘l’Education de la 
Princesse’.1282 Met name de moeder van Anna, Caroline van Brandenburg-

Ansbach, krijgt van predikanten de lof toebedeeld voor een uitstekende 
opvoeding te hebben zorg gedragen. Predikanten zien in haar een 
protestantse heldin, een beeld dat in protestants Europa wijdverbreid was 

omdat zij het huwelijksaanzoek van de latere Karel VI (1685-1740), keizer van 
het Heilige Roomse Rijk, afwees. Zij had om hem te mogen trouwen haar 
protestantse geloof moeten afzweren en het katholicisme moeten omarmen, 

hetgeen zij weigerde.1283 Over dit voorval schrijft bijvoorbeeld Mobachius. Hij 
stelt dat ‘Karel de VI. Roomsch Keiser’ Caroline ‘syne hand en Kroon aanbood, 
mits sy de Roomsch-Catholyke Godsdienst omhelsde’. De prinses was echter 

volgens de predikant ‘al te zeer gehegt aan den zuiveren Godsdienst, en 
weigerde ’t een en ander’.1284 Ook Royer schrijft over de moeder van Anna dat 
haar ‘nagedagtenis door ’t gansch Hervormd Europa gezegend blyft’1285 en 

Van Arckel stelt dat Caroline ‘liever een Keizers Kroon wilde missen en van de 
hand wyzen/ dan haar geweten bezoetelen’.1286 
 Vanwege de naam die Caroline had als protestantse heldin is het geen 

wonder dat predikanten benadrukken dat zij haar dochter goed protestants 
heeft opgevoed. Zo spreekt Klein van ‘de teedere zorge van haare 
voorgemelde Teder-lievende Moeder’, die Anna ‘de onwrikbaare gronden der 

Euangelie-Leere, en waare Christelyke Deugden zeer zorgvuldig en 
voorbeeldig heeft ingeboezemdt’.1287 Van Staveren stelt dat Caroline graag 

met ‘Menschen of Mannen van beproevde kennis, en wetenschap, vooral met 
Gods-geleerden’ converseerde en dat Anna ‘daar doorgaans tegenwoordig’ 
was en daar veel van leerde.1288 Volgens Van Arckel, een remonstrant, heeft 

Anna’s moeder geprobeerd haar ‘op het spoor van deugd te leiden/ en 
onderwys te doen hebben in den Christelyken Godsdienst’. Enigszins 
triomfantelijk stelt Van Arckel dat Caroline haar dochter heeft opgevoed ‘in de 

Belydenis/ welke de Engelsche Kerk daar van doedt’ en dat deze belijdenis 
‘zoo niet volkomen met die der Remonstranten overeenstemmende/ daar van 
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egter zeer weinig verschild.’1289 Over de opvoeding van Caroline schrijft ook 
Rotterdam. Hij stelt dat de ‘geschiktheden met welke zy [Anna] gebooren was’, 
zorgvuldig werden ‘aangekweekt door de vlyt van eene doorlugtige 

Moeder’.1290 Van der Kemp stelt dat Anna onder het ‘waakzaam oog en de 
teedere zorge van eene geleerde, kunst-lievende, en deugdzame Moeder’ door 

de ‘bekwaamste onderrigtingen’ gevormd werd tot ‘eenen hoeksteen, en 
uitgehouwen naar de gelykenisse van een Palleis’ (Ps. 114:12).1291 

Anna groeide volgens predikanten op tot een welopgevoede, 

intelligente, morele, kunstzinnige, godsdienstige en ontwikkelde vrouw. Dit 
beeld sluit aan bij de Nederlandse theorievorming over de plaats van vrouwen 
in de achttiende-eeuwse samenleving, waar de nadruk werd gelegd op de rol 

van moeder, opvoeder en bestierder van het huishouden.1292 Wat in preken 
opvalt, is dat predikanten niet alleen het klassieke verhaal vertellen van de 
vrouw als een godsdienstig wezen dat goed voor haar kinderen en voor wezen 

en weduwen zorgt. Naast dit klassieke verhaal, hebben lijkredenaren van 
Anna van Hannover veel aandacht voor kunst en cultuur. Zij wordt gezien als 
een breed ontwikkelde vrouw met vele talenten. Met name haar muzikale 

vermogens worden door predikanten uitgelicht. Zoals eerder gesteld had 
Anna een uitstekende muzikale opleiding gehad. Zij had les gehad van Händel 
en was bedreven in het klavecimbelspel. Muziek en muzikaal onderwijs 

speelden aan vorstelijke hoven vermoedelijk al veel langer een belangrijke rol. 
Iemand als Hendrik VIII (1491-1547), koning van Engeland, kreeg al een 
gedegen muziekopleiding.1293 Ook in de Republiek kreeg iemand als 

Constantijn Huygens (1596-1587), die tot de gegoede burgerklasse behoorde, 
een muzikale opvoeding. Hij leerde op jonge leeftijd luit, viola da gamba en 

klavecimbel spelen en had zichzelf de kunst van het componeren 
bijgebracht.1294 In de achttiende-eeuwse Republiek behoorde tot een 
beschaafde opvoeding dat men een geoefende zangstem had en vertrouwd 

was met een instrument.1295  
Predikanten lijken zich achter dit dictum te scharen. Hoewel 

vroegmoderne predikanten zeker niet de naam hebben cultuurminnaars te 

zijn – eerder worden zij veelal afgeschilderd als degenen die zich keerden 
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tegen theaters en toneel in de Republiek1296 – hebben lijkredenaren van Anna 
veel waardering voor haar talenten. Muziek maken en schilderen worden door 
predikanten als gepaste activiteiten beschouwd. Van der Kemp stelt dat Anna 

haar jeugd aan het Engelse hof doorbracht met ‘de naarstige beoeffeninge van 
nutbare wetenschappen, en de verademende uitspanninge met de Teeken- en 

Schilder-, Zang- en Speelkunst, waar in zy ver gevorderd was’.1297 Volgens 
Rotterdam gaf de prinses al vanaf haar prille jeugd ‘blyken van haare 
vorderinge in de Muzyk, de Teeken en Schilderkunst, en andere fraaaie 

Weetenschappen, in welken zy, ouder geworden zynde als eene Meestresse 
heeft uitgeblonken.’1298 Ook Kleyn roemt haar kunstzinnige gaven. ‘Meesterlyk 
wist ze de Snaaren van de Lieflyke Claversimbaal op den toon en maat te 

roeren’, zo oordeelt hij.1299 Van Staveren schrijft dat de prinses ‘zeer ver 
geoeffent’ was in de ‘Oor- en Hart-streelende Musyk, en de Edele Schilder-
konst’.1300 Verder beschikte Anna volgens haar lijkredenaars over een grote 

talenkennis. ‘Haare Koninglyke Hoogheid komt de eere toe, dat ze wel 
ervaaren was in verscheidene Taalen van onderscheidene Volkeren van 
Europa’, zo luidt het oordeel van Kleyn.1301 Volgens Van Staveren sprak zij ‘de 

Engelsche, Hoogduitsche, Fransche, en Italiaansche taalen’ en het Nederlands 
heeft zij ‘hier te Landt geleert’, aldus de predikant.1302 ‘Nauwelyks hadt zy den 
ouderdom van twaalf jaren bereikt’, aldus Rotterdam, ‘of dezelve sprak 

volmaaktlyk verscheide taalen, te weeten de Italiaansche, Fransche, Engelsche 
en Hoogduitsche Taalen’.1303  

De volgende fase van Anna’s leven is die van echtgenote. Want 

wanneer Anna ‘by een zeer gezegend aanwinnen van Jaaren, schoon en wel-
staltig opgeroeid, en tot haare Huwbaare Jaaren gekomen zynde, verzogt haar 

zyne Doorl: Hoogh: Willem Carel Henrik Friso, Prins van Orange en 
Nassau’.1304 Het huwelijk tussen Willem IV en Anna wordt voorgesteld als zeer 
gelukkig. Predikanten zien het huwelijk niet als een stel verplichtingen – als 

een koel zakelijk contract – maar als een verbond tussen man en vrouw 
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1998) 118-122; Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke 
Nederlanden (1480-1650) (Amsterdam 2009) 214-219; Kornee van der Haven, ‘“Dat 
dan de Schouwburg nooit op godsdienst schempe of smaal...”. De herziene 
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waarbij liefde, vriendschap, geluk en wederzijds vertrouwen een belangrijke 
rol spelen.1305 Van Staveren schrijft over hun huwelijk dat het ‘vol van liefde, 
vol van trouw, en onderlinge hartelyke tegeneegenheeden’ was. Wat later in 

zijn preek schrijft hij over het ‘zoete, liefderyk, voorbeeldig, onderling ’t 
zamen-leeven’ van beide echtelieden.1306 Volgens De Superville was er geen 

huwelijk ‘plus exemplaire et plus heureuse’. Anna droeg, zo vervolgt De 
Superville, tedere zorg voor Willems welzijn.1307 Het huwelijk tussen Willem 
en Anna wordt door predikanten ook gezien als een gezegend huwelijk, omdat 

er kinderen uit zijn voortgekomen. Van Staveren bijvoorbeeld spreekt van 
‘Een Echt, gezeegent ook door Kinder-teelt; en het verwekken of baaren van 
meer dan Vorstelyke vrucht.’1308 Dat Anna haar echtgenoot kinderen baarde 

en op die manier voor wettig nageslacht heeft gezorgd en de Oranjedynastie 
heeft voortgezet, wordt door vele predikanten met dank en vreugde 
aangestipt. Kleyn schrijft dat Anna ‘eene vrugtbaare en blyde Moeder’ was die 

‘haaren Manne verscheidene Kinderen’ baarde.1309  
 Het huwelijk werd door achttiende-eeuwse auteurs als de natuurlijke 

bestemming van de vrouw beschouwd. Een welopgevoede vrouw diende een 

man te trouwen, hem lief te hebben, hem te gehoorzamen, trouw te blijven, 
zijn gezag te erkennen en zijn leiding te volgen.1310 Het huwelijksformulier dat 
in de gereformeerde kerk werd gebruikt heeft het over de onderdanigheid en 

gehoorzaamheid aan de man – zoals Sara Abraham gehoorzaam was – en over 
de behulpzaamheid die zij haar man verschuldigd is.1311 Door predikanten 
wordt Anna conform dit ideaalbeeld beschreven als degene die haar plichten 

tegenover haar echtgenoot getrouw vervulde. Zij wordt als een liefdevolle en 
zorgzame echtgenote gezien. Anna had alles voor haar Willem over en deed 

haar best om het hem naar de zin te maken. Volgens Rotterdam was Anna een 
echtgenote zonder weerga. ‘[H]oe volkmaakt een Vrouw, Moeder Anna was 
voor haaren Gemaal, konnen zy niet genoeg uitdrukken, die het Vorstelyk Paar 

mogten zien zaamen wonen. Zy nam deel in zyne moeilykheeden’, zo stelt 
Rotterdam, en ‘zogt naar middelen om zyn verblyf op Aarde aangenaam te 

                                                                    
1305 Vgl. Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 320-327. 
1306 Van Staveren, Gedenk-zuil, 28. 
1307 De Superville, La femme forte, 24. 
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maaken’.1312 Van Staveren legt Anna de volgende woorden in de mond, die zij 
bij haar vertrek naar de Republiek gesproken zou hebben: ‘ik zal myne 
uiterste poogingen aanwenden, om den Echt-genoot, dien gy aan my, gegeven 

hebt, gelukkig te maken, zulks is myn plicht!’ Verderop in zijn preek schrijft 
Van Staveren over de ‘meenigerlei hulpe’ die Anna ‘op de zoetste en sachtste 

wyze (want ook hare zachtheid maakte haar zonderling beminnelyk) wist 
toetebrengen door den Vorst tot ondersteuning te zyn’.1313 Anna was volgens 
de predikant Kleyn ‘een zeer beminnende en beminde Anna’ die ‘haaren 

Manne’ zocht te behagen en ‘byna weergaloos behaagd’ heeft.1314 Daarnaast 
wordt zij als een kuise vrouw gezien, die haar echtgenoot trouw bleef. ‘Nooit 
gewaagde de waereld van eenige ontrouw’/ oneenigheid/ of wat meer den 

Huwlyksstaat onaangenaam maken kan’, aldus Van Arckel.1315 Overigens 
nemen deze predikanten in tegenstelling tot predikanten die schrijven over 
Willem III en Mary Stuart het begrip ‘kuis’ niet vaak in de mond. Zij hebben 

het eerder over de ‘trouw’ die zij elkaar betoonden. Zo was het huwelijk 
tussen Anna en Willem volgens Chevallier ‘zo genoeglyk voor de Hooge 
Echtgenoten’. Anna was volgens hem een ‘overedel voorbeeld van 

ongekreukte Trouwe, en van vuurige Tederheit’.1316  
Anna wordt door predikanten verder gezien als een beminnelijke 

vrouw, die gemakkelijk in de omgang was en vriendelijk was tegenover 

iedereen. Zij beschikte over verfijnde manieren, die volgens Rotterdam ‘edel, 
onbedwongen en vol van zagte Majesteit’ waren.1317 De predikant Kleyn 
spreekt van de ‘minlykheid, vriendelykheid en lieftalige gespraakzaamheid’ 

van de prinses.1318 Volgens Rotterdam drukte Anna zich ‘gemakkelyk, en op 
eene edele wijze uit.’ Haar ‘spreekmanieren’ waren ‘natuurlyk en gelukkig’, zo 

stelt hij. Daarnaast was haar conversatie onderhoudend en wist zij er 
‘aangenaamheid en vrolykheid onder te mengen.’1319 Haar hofpredikant Royer 
schrijft dat hij ‘daagelyks, verscheidene uuren, het onwaardeerbaar Voorrecht’ 

had om ‘van haar aangenaame en leerzaame Zamenspraak te genieten’. Anna’s 
vermogen om met een ieder vlot en luchtig te kunnen converseren wordt door 
meerdere predikanten geprezen. Daarnaast wordt zij als een toegankelijk 

iemand gezien, die geen onderscheid maakte tussen rang en stand als mensen 
haar hulp nodig hadden. ‘Zonder Moeite’, schrijft Royer bijvoorbeeld, ‘had 
men Toegang tot Haar; zy ontfing, met een vriendelyk Weezen, hen dien zy 

                                                                    
1312 Rotterdam, De onveranderlykheid, 58. 
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gehoor verleende.’1320 Degenen die ‘bedeest, en schroomachtig’ bij haar 
kwamen, wist zij vrijmoediger te maken door haar ‘minzame en vriendelyke 
voorkoming’, aldus Van der Kemp.1321 

 
Oudvaderlandse deugden 

Het huwelijksformulier van de gereformeerden schrijft voor dat de vrouw 
goed acht moet slaan op haar huishouden zodat zij in alle ‘eerbaerheyd, 
sonder wereldlicke pracht’ anderen een goed voorbeeld van deugdzaamheid 

mag geven.1322 Anna heeft zich volgens predikanten deze richtlijnen volkomen 
eigen gemaakt. Zij was een voorbeeldige vrouw, die luxe en vermaak tot een 
minimum beperkte en haar huishouden uitstekend onder controle had. Haar 

lijkredenaars typeren Anna als een sobere, hardwerkende vrouw, die 
welhaast het leven van een kloosterling leidde. Hoofse praal werd tot een 
minimum beperkt en persoonlijk meed Anna alle luxe en gemakken die zij zich 

had kunnen veroorloven. ‘Heerlyke Paleizen’, schrijft Rotterdam, ‘kostelyke 
Huissieraad, pragtige Koetsen, lekkere Maaltyden; met eens, al die hoog zwier, 
die praal en tooi, welke de lieden van de groote Waereld kunnen vermaaken, 

hadden voor Haar nog bekooringen nog vermaak.’1323 ‘Of schoon zy een’s 
Konings Dochter was, en eene zeer aanzienlyke Staats-Vrouwe’, aldus Van 
Staveren, ‘gaf of gunde zy haarzelven weinig gemak, nog minder had zy 

vermaak in ydel optooizel’.1324 Volgens Royer was de prinses ‘Afkeerig van 
Pracht, van Overdaad, en van die Verslaaftheid aan Gemak’. Royer beschrijft 
hoe Anna overdag alleen ‘een gemeene Stoel’ gebruikt en ’s nachts ‘geen ander 

Bed, als een op de Grond leggende Matras, zonder Gordynen, en in een Kaamer 
zonder Vuur, zelfs in ’t hartje van de Winter.’1325 Volgens Kleyn was Anna 

‘zelden of nooit kostelyk opgeschikt en uitgedost, dan wanneer de tyd en 
omstandigheden van zaken het vereyschten’.1326 
 Luxe, spilzucht en weelde werden in de achttiende eeuw veelal 

geassocieerd met een vrouwelijk-aristocratische levensstijl en met Franse 
zeden en gebruiken. De door luxe en zinnelijkheid gekenmerkte 
aristocratische zeden vormden een bedreiging voor het morele gehalte van de 

natie. Men was bang dat door de als vrouwelijk gekenschetste levensstijl van 
Frans snit, de beoefening van de vaderlandse deugden als zuinigheid, 
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zelfbeheersing en vlijt in het gedrang zouden komen.1327 Anna’s ascetisme lijkt 
een opzichtige omkering van de aristocratische levensstijl te zijn. In plaats van 
hoofse pracht en praal, benadrukken predikanten Anna’s soberheid, 

nederigheid, vlijt, spaarzaamheid en discipline. Anna stelde ‘haar 
bekoorlykheid, in de ongemaakte Nedrigheid’, aldus Kleyn.1328 ‘Notre illustre 

Princesse’, schrijft De Superville, ‘a été une sage et prudent Oeconome des 
grands Biens … Tenant tous dans un Ordre admirable, evitant les Depenses 
superflues’.1329 ‘Omtrent haare Vorstelyke huishouding’, aldus ook Van Arckel, 

‘gebruikte deze Vorstinne zeer nauwkeurige orde/ en in plaats van zig 
overtegeven aan verkwisting … vermeerderde [zij] met ter daad de 
bezittingen van haren vorstelyken Zoon.’1330 ‘Vlytig en gestadig werkzaam’, zo 

stelt Rotterdam, ‘verzuimde zy niets, en het Vermaak en de Uitspanning 
gingen by haar nooit, voor de beezigheden’.1331 De hofhouding van de 
gouvernante wordt door predikanten als ordelijk en gedisciplineerd 

weergegeven. ‘Met eene zonderlinge order en gezette nauwkeurigheid moest 
het alles in haar Huis of Hof toegaan; elk had er zynen Post, dien hy wel had 
waartenemen’, aldus Van Staveren. Anna hield scherp toezicht op de discipline 

van haar personeel. ‘Van de luye leedigheid had Hare Koniglyke Hoogheid 
eenen innigen afkeer’, zo stelt de predikant. Men had de handen uit de 
mouwen te stropen en ‘hier in ging zy zelvs voor, werkende met lust harer 

handen’.1332 Ook Royer schrijft dat Anna ledigheid en luiheid als ‘de Roest der 
Ziele, en een vergiftige Bron van Verdriet, van Hartzeer, en van Verzoekingen’ 
verfoeide.1333  

Anna beoefende volgens predikanten de oudvaderlandse deugden als 
vlijt, spaarzaamheid en soberheid. Noch zijzelf noch het door haar geleide hof 

gaf zich over aan verkwisting. Predikanten tonen hiermee aan dat de prinses 
van vrouwelijke ondeugden gespeend was en ook uitstekend in staat was haar 
eigen hofhouding te besturen. De impliciete boodschap luidde dat het 

landsbestuur in goede handen was. Hoe moest immers iemand die zijn eigen 
hofhouding niet in de hand kan houden een heel land besturen? Een Oranjehof 
dat haar verkwistende uitspattingen breed tentoonspreidde, zou in een 

burgerlijke samenleving als de Republiek snel in een kwade reuk komen te 
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staan. 1334 Opmerkelijk genoeg gaan Anna’s soberheid, vlijt en spaarzaamheid 
in beschrijvingen van predikanten hand in hand met de sensibiliteit van de 
vorstin. Terwijl spectatorschrijvers volgens Sturkenboom in de eerste helft 

van de achttiende eeuw vrouwelijke emotionaliteit nauw verbonden met luxe 
en verkwisting en als remedie de beoefening van de oudvaderlandse deugden 

voorschreven, zien lijkredenaars van Anna geen tegenstelling tussen haar 
‘vrouwelijke’ sensibiliteit en gevoeligheid en de beoefening van de 
‘mannelijke’ oudvaderlandse deugden als spaarzaamheid en ijver die door 

spectatorschrijvers eerder die eeuw zo belangrijk werden gevonden om het 
vermeende moreel verval veroorzaakt door vrouwelijke emotionaliteit en 
irrationaliteit te keren.1335 Zo gaan ook de ordelijke bestiering van Anna’s 

hofhouding hand in hand met vriendelijke gestes tegenover het personeel. 
Volgens Royer kenmerkte Anna zich door een ‘neederige Goedertierenheid, 
jegens de minsten haarer Huisbedienden, die Zy altoos aanzag met een 

vriendelyk Oog, en met Lieftalligheid bedankte voor de geringste Diensten.’1336 
Het personeel werd door Anna ‘doorgaans rykelyk en liefdadig beloont, altoos 
vriendelyk bejeegent, en hartelyk welgedaan’, zo stelt Van Staveren.1337 En 

volgens De Superville had ze zelfs haar bedienden lief.1338 
  De aandacht van lijkredenaars voor de hofhouding, voor de opvoeding 
van haar kinderen en voor het liefhebben en gehoorzamen van haar man, 

verschilt duidelijk met representaties van Willem IV in preken. Predikanten 
conformeren zich grotendeels aan het ideaalbeeld van de welopgevoede 
vrouw, die een duidelijke taak in het gezin en huishouden heeft. Kloek en 

Mijnhardt concluderen dat de achttiende-eeuwse adviesliteratuur een 
duidelijke taakverdeling voorschreef: ‘mannen manifesteerden zich in de 

publieke ruimte, vrouwen domineerden de private wereld van het 
huishouden’.1339 Volgens Sturkenboom is er sprake van een ‘toenemende 
problematisering van de volwaardige participatie van vrouwen in de 

wetenschap, het politiek bestuur en anderszins aan de “publieke sfeer” 
gerelateerde activiteiten’.1340 Deze voorstelling van de geleidelijk groeiende 
scheiding van sferen in de achttiende eeuw, culminerend in de negentiende 

eeuw, waarbij de publieke sfeer voorbehouden was aan mannen en de private 
sfeer aan vrouwen, is door verscheidene historici bekritiseerd. Volgens 
Amanda Vickery gaan historici die deze these aanhangen er ten onrechte van 

uit dat de mogelijkheden voor vrouwen om te participeren in de publieke 
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sfeer in het verleden groter waren. De achttiende eeuw zou dan getuige zijn 
geweest van de terugdringing van vrouwen uit het publieke domein, zowel in 
de adviesliteratuur als in de praktijk. Vickery stelt echter dat vrouwen pas in 

de twintigste eeuw de mogelijkheid om volledig te participeren in het 
publieke domein hebben verworven.1341 Daarnaast wijzen historici erop dat 

de private wereld in de achttiende eeuw nog niet in oppositionele termen met 
het publieke domein werd gedacht. Zo werd de gepropageerde huiselijkheid 
nauw verbonden met ideeën over nationaal welzijn en het getrouw betrachten 

van burgerlijke plichten. Het vervullen van huiselijke taken, zoals de 
opvoeding van de kinderen, werd gezien als een maatschappelijke plicht die 
bijdroeg aan het algemeen belang.1342 Daarnaast is het niet duidelijk wat 

historici precies bedoelen wanneer zij het hebben over publieke en private 
sfeer en evenmin valt er een duidelijk beeld te vormen van wat de achttiende-
eeuwer daaronder verstond.1343 In elk geval konden ook achttiende-eeuwse 

vrouwen, zeker als zij behoorden tot de hogere burgerij en de adel, via hun 
netwerken en patronagestelsels invloed uitoefenen op dezelfde manier als 
mannen dat deden.1344 In haar proefschrift over genootschappen en vrouwen 

in de achttiende eeuw concludeert Claudette Baar-de Weerd dan ook dat 
vooral de stand waartoe vrouwen behoorden bepalend was voor hun 
deelname aan de publieke sfeer.1345 Een genderonderscheid met behulp van 

de concepten publieke en private sfeer lijkt dus niet erg behulpzaam te zijn. 
 
Geordende godsdienst 

Volgens Michael Schaich had een vorstin in de vroegmoderne tijd drie 
belangrijke taken te vervullen. Ten eerste diende ze zorg te dragen voor het 

voortzetten van de dynastie, ten tweede moest ze zichzelf dienstbaar maken 
aan de samenleving door haar vrijgevigheid en filantropie en ten derde was 
‘conspicuous religiosity’ ‘one of the foremost duties of the Queen consort 

throughout the early modern period’, aldus Schaich.1346 De beschrijvingen van 
Anna’s leven komen grotendeels met deze voorschriften overeen. Haar 
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godsdienstigheid zoals die door predikanten wordt gerepresenteerd kan in 
elk geval zeker gekarakteriseerd worden als ‘conspicuous religiosity’. Net als 
haar huishouden wordt Anna’s godsdienst als ordelijk, gereguleerd en 

gedisciplineerd weergegeven. Kleyn bijvoorbeeld schrijft dat de prinses zich 
dagelijks op ‘gezette tyden’ afzonderde om de bijbel te lezen. Daardoor had ze 

‘onder het bestralend Ligt des H: Geestes, eene zonderlinge ervarendheid in 
den Bybel en de Christelyke Heyl-Leere verkregen’. ‘Waar by nog kwam’, 
vervolgt de predikant, haar ‘groote yver in dagelyks, byzonderlyk in haare 

Binnen-Kameren, den HEER aan te loopen, als een waterstroom ootmoedig 
biddende in Jesus Naame om allerley en alle nodig Heyl.’1347 Ook Van der 
Kemp beschrijft de godsdienstige oefeningen van de overleden gouvernante 

als gedisciplineerd. Volgens hem had zij ‘dagelyksch hare gezette stonden tot 
hare huisoeffeninge, en vooral des morgens’ zonderde zij zich daartoe af.1348 
Hofpredikant Royer weet te vertellen dat Anna vlijtig en stipt was ‘in ’t 

waarneemen van haare, zoo byzondere als openbaare Godsdienst-plichten’. Zij 
had vaak zelfs ‘den Dageraad niet afgewagt, om haare Ziel tot God op te 
heffen’. Op deze gebeden volgden ‘overstichtelyke Leez-oeffeningen, zoo van 

de heilige Schrift, als van die verzamelingen van Psalmen en Gebeden, die 
volgens ’t gebruik der Anglicaanse Kerk, aan elken Dag van de Maand, 
toegeeigent zyn’.1349 De remonstrant Van Arckel beschrijft hoe Anna niet 

verzuimde zich onder het ‘gehoor van Gods H. Woord in de openbare Kerken 
dezer Landen’ te begeven. Zij ‘toonde zig ten dezen opzigte yverig te zyn’, 
aldus de predikant.1350 

 Anna wordt als een gedisciplineerde en ijverige vrouw voorgesteld als 
het gaat om haar godsdienstige plichten. Zij leest op gezette tijden de bijbel, 

bidt dagelijks en gaat regelmatig naar de kerk om de preek aan te horen of het 
avondmaal te vieren. Anna wordt door predikanten verder als een 
protestantse vorstin gezien, die de gereformeerde religie was toegedaan. ‘Den 

naam van Protestant’, zo stelt Van Staveren, ‘droeg Hare Koninglyke Hoogheid 
in vollen nadruk, niet alleen uit hoofde van de aangenomene waarheden, en 
belydenisse in de Hervormde Kerk; maar zelvs vindt dit al vroeg zynen grond 

in hare Voor-vaderen’.1351 Lijkredenaren van Anna van Hannover zien net als 
lijkredenaren van Mary Stuart de Anglicaanse kerk als een gereformeerde 
kerk. Het protestantisme van Anna’s jeugd wordt gezien als onderdeel van de 

ware religie. Anna, zo schrijft bijvoorbeeld Rotterdam, heeft ‘in haar eerste 
Jaaren, de Gronden van den Hervormden Godsdienst leeren kennen’.1352 De 

                                                                    
1347 Klein, De godvrugtige Dorcas, 44-45. 
1348 Vander Kemp, De bepaalde kortheid, 35. 
1349 Royer, Leer-rede, 18. 
1350 Van Arckel, Het algemeene sterflot, 20. 
1351 Van Staveren, Gedenk-zuil, 21. 
1352 Rotterdam, De onveranderlykheid, 37. 
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gouvernante ‘kende, eerbiedigde, en beminde, de grondstellingen van onzen 
redelyken en schoonen Godsdienst, haer van der Jeugt aen opengelegt’, zo 
stelt ook Chevallier.1353 Hoewel in de Engelse kerk in de achttiende eeuw de 

arminiaanse theologie had getriomfeerd, en langzaamaan ook bij de 
dissenters begon door te dringen,1354 lijken predikanten daar geen moeite mee 

te hebben. Zij zien de Church of England als de gevestigde kerk waardoor God 
door de prediking van het zuivere woord het heil aan de mensen wil 
bewerken.  

Overigens speelt het onderscheid tussen ware en valse religie in 
lijkpreken over Anna geen rol van betekenis. Wel achtten predikanten het 
onderscheid tussen geestdrijverij en redelijke religie en tussen 

ongodsdienstigheid en oprechte vroomheid van belang. De Superville schrijft 
dat Anna een vijand was ‘de la Superstition du Fanatisme, et de L’Incrédulité’. 
Zij zelf gaf bij elke geschikte gelegenheid niet te overtreffen getuigenissen van 

de ‘Pureté et de la Fermeté de sa Foi.’1355 Volgens Chevallier had de 
gouvernante een hekel aan ‘Heiligschennisse, vrygeestery en het spotten met 
den Godsdienst’.1356 Ook Rotterdam stelt dat Anna een afkeer had van de 

‘Ongodsdienstigheid, of Deistery’. Een persoon die bekend stond als een 
‘Ongodsdienstig mensch, of voor een mensch (gelyk men zegt) zonder Religie’, 
zou zij onmiddellijk ‘uit haren ommegang uitgesloten hebben’.1357 Royer 

schrijft over Anna’s godsdienst dat deze ‘noch hoogmoedig, noch droefgeestig, 
even vry van de kleinhartige Bygeloovigheid, als van de buitenspoorige Geest-
dryvery’ was. Haar vroomheid kenmerkte zich verder doordat deze ‘door 

uitgestrekte Kennis verlicht’ en door ‘edelmoedige beweegredenen geleyd’ 
was. Daarnaast was Anna volgens Royer een ‘Haatster van Huichelary en van 

openbaare Godloosheid.’1358  
Anna’s godsdienstigheid wordt voorgesteld als ordelijk, redelijk, 

gematigd en protestants. Piëtistische geestdrijverij en enthousiasme worden 

veroordeeld en ook worden ongodsdienstigheid en bijgeloof afgekeurd. 
Verder komt men bij preken over Anna nog steeds de confessionele retoriek 
van ‘land-en-kerk’ tegen. Volgens Rotterdam bijvoorbeeld was Anna een ‘wyze 

Staatsvrouw’, ‘wiens lust en leven was, Land en Kerk wel te doen’.1359 Van 

                                                                    
1353 Chevallier, Gods weg, 38. 
1354 Nigel Yates, Eighteenth-century Britain. Religion and politics, 1715-1815 (Harlow 
2007) hoofdstuk 3; David Steers, ‘Arminianism amongst Protestant dissenters in 
England and Ireland in the eighteenth century’ in: Th. Marius van Leeuwen, Keith D. 
Stanglin en Marijke Tolsma ed., Arminius, Arminianism and Europe. Jacobus Arminius 
(1559/60-1609) (Leiden 2009) 159-201. 
1355 De Superville, La femme forte, 21. 
1356 Chevallier, Gods weg, 38. 
1357 Rotterdam, De onveranderlykheid, 33. 
1358 Royer, Leer-rede, 17, 22. 
1359 Rotterdam, De onveranderlykheid, 65. 
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Staveren schrijft dat Anna gewoon was zich terug te trekken in een van haar 
landhuizen om ‘de zaaken van Land en Kerke, byzonder ook van het 
Protestantsche weezen’ in ‘heilige overweeging’ te nemen.1360 Ondanks deze 

confessionele retoriek lijken er inmiddels wel wat dingen te zijn veranderd in 
vergelijking met preken over Willem IV en zeker in vergelijking met 

zeventiende-eeuwse preken. In de eerste plaats is het opvallend dat 
predikanten het woord ‘gereformeerd’ nauwelijks meer gebruiken. 
Predikanten spreken daarentegen over ‘protestants’ en met name van 

‘hervormd’. Het begrip protestants komt een aantal malen in preken voor. 
Kleyn heeft het bijvoorbeeld over de ‘Protestantsche Kerk’ waarvan Anna een 
‘zorgvuldige en getrouwe Zoog-Vrouw’ was.1361 De woorden ‘protestants’ en 

‘hervormd’ lijken het concept ‘gereformeerd’ te hebben verdrongen.  
Evenals het begrip protestants wordt ook het concept ‘hervormd’ 

vaak gebruikt wanneer men doelt op een internationale context. Zo zou 

George II volgens Rotterdam hebben ingestemd met het huwelijk tussen Anna 
en Willem IV vanwege de vriendschap tussen Engeland en de Republiek en ter 
bevordering van het ‘welweezen van den Hervormden Godsdienst’.1362 

Hervormd en protestants worden vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. In 
eerdere preken echter, werden de begrippen protestants en gereformeerd, 
bijvoorbeeld in de preken over Willem III en ook in preken over Willem IV, 

zorgvuldiger van elkaar gescheiden. Het begrip gereformeerd werd vaak 
gereserveerd voor de publieke kerk in de Republiek en haar leer, terwijl het 
concept protestants meestal werd gebruikt wanneer men de godsdienst en de 

kerken in Duitsland, Scandinavië of Engeland wilde aanduiden. Hieruit 
kunnen we de conclusie trekken dat Anna nauwelijks als een exclusief 

gereformeerde vorstin wordt toegeëigend, terwijl dat in preken over Willem 
IV wel veelvuldig gedaan wordt. In de tweede plaats wordt Anna’s vroomheid 
eerder gelokaliseerd in haar innerlijke vroomheid dan in de publieke 

handhaving van de gereformeerde confessie. Men treft weinig confessionele 
retoriek aan, terwijl de beschrijving van Anna’s vroomheid breed wordt 
uitgemeten. Zo lijkt het confessionele discours, zoals gepropageerd door 

Willem III, waarbij de concepties van een universele monarchie, een 
universele religie en de balans der machten een fundamentele rol speelden, 
zijn kracht te hebben verloren.1363 Anna wordt nog wel als ‘dat groote 

Werktuig, door welk de Leere der Waarheid nog zeegenpraalt’ genoemd,1364 

                                                                    
1360 Van Staveren, Gedenk-zuil, 46. 
1361 Klein, De godvrugtige Dorcas, 51. 
1362 Rotterdam, De onveranderlykheid, 38. 
1363 Volgens Thompson was dit discours in Engeland tanende vanaf ongeveer 1740. Zie 
Andrew C. Thompson, Britain, Hanover and the protestant interest, 1688-1756 
(Woodbridge 2006) 219. 
1364 Rotterdam, De onveranderlykheid, 47 
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maar het voorzienigheidsdiscours waarbij God gebruikmaakt van aardse 
vorsten om land en kerk wel te doen, is minder aanwezig dan bij preken over 
Willem III, Mary Stuart en ook Willem IV. Ook worden bijbelse rolmodellen 

minder expliciet in verband gebracht met de voorzienigheid. Anna wordt 
veelvuldig met de weldoenster Dorkas en met de richteres Debora vergeleken. 

Maar deze rolmodellen hebben eerder de functie om Anna met een gewichtig 
persoon uit de bijbelse geschiedenis te vergelijken en daarmee haar lof te 
vergroten, dan om te laten zien dat God door deze tweede Debora of Dorkas, 

namelijk Anna, veel heil voor land en kerk bewerkstelligde. 
Er zijn dus verschillende aanwijzingen dat langerzamerhand 

innerlijke overtuiging de grondslag is geworden van oprechte vroomheid en 

niet de confessionele orde met haar gevestigde kerk en publiekelijk te 
handhaven waarheid.1365 In het confessionele tijdperk, aldus Van Eijnatten, 
was de plaats van de mens in de religieuze en politieke orde der dingen ‘er een 

van gehoorzaamheid en onderworpenheid’. In de achttiende eeuw veranderde 
dit. ‘De eis van uiterlijk conformisme werd ingewisseld voor een verplichting 
tot inwendige oprechtheid; godsdienstige gehoorzaamheid werd 

ondergeschikt aan religieuze zelfontplooiing.’1366 Bij representaties van 
Willem IV waren al voortekenen van deze verschuiving te bespeuren. Bij 
lijkpreken over Anna van Hannover zet dit proces zich nog verder voort. Zo 

schrijven een aantal predikanten dat Anna haar belijdenis, die zij aflegde in de 
Engelse kerk, met ‘haar eigen hand geschreeven’ heeft.1367 Dat predikanten 
vermelden dat Anna datgene wat in de grond niets anders dan een 

uitdrukking van conformisme kan worden beschouwd – haar geloofsbelijdenis 
– zelf op schrift heeft gesteld, is in dit opzicht veelzeggend. Daarmee geven zij 

impliciet te kennen dat het komen tot religieuze overtuigingen en waarheden 
een individueel proces is dat niet door gezag en autoriteit kan worden 
afgedwongen.  

 
Conclusie 

In dit hoofdstuk zagen we dat representaties van Willem IV en van Anna van 

Hannover duidelijke verschillen vertonen met representaties van Willem III 
en van Mary Stuart. Representaties van Willem IV in 1747 vormen nog de 
meeste overeenkomsten met die van Willem III. Als in 1747 de prins tot 

stadhouder wordt verheven dan verschijnen er vele preken waarin de 
verwachting wordt opgeroepen dat hij een einde zou maken aan de dreiging 
van het Franse leger. Zij zien in Willem IV een door God geroepen held die net 
                                                                    
1365 Vgl. Van Eijnatten, Liberty and concord, 440; Van Rooden, Religieuze regimes, 116-
120. 
1366 Joris van Eijnatten, ‘Orthodoxie, ketterij en consensus, 1670-1850. Drie historische 
vertogen over religie en openbaarheid’, BMGN 119 (2004) 484. 
1367 Rotterdam, De onveranderlykheid, 37; Vander Kemp, De bepaalde kortheid, 35-36. 
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als zijn voorgangers het leger zal aanvoeren om de republikeinse vrijheid en 
de gereformeerde godsdienst te beschermen. Deze verwachtingen, zo zagen 
we, kwamen echter niet uit en de oorlog verliep voor Willem IV desastreus. Hij 

had geen overwinningen kunnen behalen en had fouten gemaakt als 
legeraanvoerder. Als Willem IV in 1751 overlijd, dan leggen predikanten in 

hun lijkpreken niet zozeer de nadruk op het militaire aspect van het 
stadhouderschap, maar op de bestuurlijke kant ervan. Anders dan in preken 
over Willem III en Mary Stuart wordt de prins gezien als iemand die een 

voortreffelijke opvoeding genoten heeft en universitair geschoold is. Als 
gevolg daarvan was hij volgens predikanten een wijze stadhouder die kennis 
had van vele wetenschappen. Die wetenschappen waren nuttig bij de 

uitoefening van het stadhouderschap. Willem IV wordt door zijn lijkredenaren 
als een intellectueel omschreven die hervormingen wil doorvoeren. In een 
zeker opzicht representeren predikanten hem als een verlicht despoot, die 

gewapend met wetenschappelijke kennis maatschappelijke problemen 
probeert aan te pakken. Verder valt op dat Willem IV in tegenstelling tot zijn 
voorgangers als een vriendelijke en zachtmoedige man wordt omschreven die 

verfijnde manieren heeft, zich makkelijk uitdrukt, toegankelijk is en wiens 
empathische vermogens goed zijn ontwikkeld. Hij wordt gezien als een man of 

feeling, een sensibele man, die afkerig was van wraak, niet graag strafte en oog 

heeft voor hulpbehoevenden.  
Net als Willem IV was volgens predikanten ook Anna van Hannover 

een sensibel mens. Zij was een vrouw die diepe gevoelens koesterde voor haar 

echtgenoot en voor haar kinderen. Haar kinderen en echtgenoot omgaf zij met 
liefde, tederheid en zorg. Deze moederlijke liefde strekte zich ook uit over 

haar hofpersoneel, tegen wie zij altijd vriendelijk was. Ook armen en 
noodlijdenden profiteerden van haar moederlijke zorg en aandacht. Nooit liet 
zij weduwen en wezen ongetroost van zich gaan. Ook werd Anna net als haar 

echtgenoot als een persoon gezien die een voortreffelijke opvoeding had 
genoten en kennis had van vele talen. Zij was volgens haar lijkredenaren 
tevens een uitstekend musicus en ook kon zij goed schilderen. Anders dan 

Mary Stuart wordt Anna als een zwakker persoon omschreven omdat zij een 
vrouw was. Een verschil met representaties van Mary en ook van Willem IV is 
dat de nadruk niet ligt op haar publieke taken als gouvernante, maar meer op 

haar moederlijke zorg voor haar kinderen, personeel en hulpbehoevenden. 
Vanwege haar natuurlijke aanleg en gevoeligheid wordt zij door predikanten 
omschreven als iemand wiens taken primair zorgend van aard zijn. Ondanks 

dat zij een vrouw was en ondanks dat zij een Engelse prinses was, bezondigde 
zij zich niet aan een aristocratische levensstijl gekenmerkt door luxe, spilzucht 
en weelde. Anna wordt weliswaar gezien als een gevoelige adellijke dame, 

maar in plaats van hoofse pracht en praal, beschrijven predikanten Anna’s 
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soberheid, nederigheid, vlijt, spaarzaamheid en discipline. Zij tonen hiermee 
aan dat de prinses van vrouwelijke ondeugden gespeend was en ook 
uitstekend in staat was haar eigen hofhouding te besturen. 

 ❦ 
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❧❧❧❧    

Hoofdstuk 5 

Willem V en Wilhelmina van Pruisen 

❦❦❦❦ 
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Portret Willem V, Rijksmuseum Amsterdam 
Willem V werd in 1766 meerderjarig. Op zijn verjaardag werd hij ingehuldigd 

als stadhouder van de zeven provincies van de Republiek. 
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K HEB MIJN loopbaan afgelegd in een dier tijdperken, die behoren tot de 

wonderbaarlijkste, welke in de annalen der wereldgeschiedenis staan 
opgetekend’, aldus prinses Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), de 

weduwe van stadhouder Willem V (1748-1806) in 1812.1368 Haar man was zes 

jaar eerder in ballingschap overleden en hij werd begraven in de dom van 
Brunswijk. Wilhelmina had inderdaad wonderbaarlijke dingen gezien in haar 
leven. Zij leefde in een tijd van revoluties en heeft de omverwerping van het 

Ancien Régime aan den lijve ondervonden. Tijdens de woelingen van de 
patriottentijd speelde zij een centrale rol. In 1785 was zij samen met haar man 
en kinderen vertrokken uit de hofstad Den Haag omdat Willem V het gevoel 

had daar niet langer welkom te zijn. In 1787 nam Wilhelmina het moedige 
besluit om naar Den Haag af te reizen om de impasse die was ontstaan te 
doorbreken. Haar aanhouding bij Goejanverwellesluis leidde tot de val van de 

patriotten. In 1795 moesten de Oranjes in allerijl het land ontvluchten 
vanwege de inval van de Franse revolutionairen, die samen met de in 1787-88 
naar Frankrijk gevluchte ‘Bataven’ Nederland wilden bevrijden van de 

‘tirannie’ van Oranje. Toch zou Wilhelmina tijdens haar leven nog meemaken 
dat haar zoon Willem Frederik in 1813 als Willem I werd uitgeroepen tot 
soeverein vorst der Verenigde Nederlanden. Anders dan haar echtgenoot 

stierf Wilhelmina in Nederland, op Het Loo, in 1820. Twee jaar later werd zij 
in de grafkelder van de Oranjes te Delft bijgezet. 

 Van de wonderbaarlijke dingen die in de late achttiende eeuw zijn 
geschied heeft niet alleen Wilhelmina getuigd, maar getuigen ook de preken 
die in deze periode verschenen zijn. Aanvankelijk was er nog niet zo veel aan 

de hand. In de preken die tussen 1766, het jaar dat Willem V het 
stadhouderschap op zich nam, en 1780, het jaar dat de Vierde Engelse Oorlog 
uitbrak, treft men vooral een opmerkelijk optimisme aan. Predikanten tonen 

zich verheugd en gelukkig dat zij in zo’n mooi land mogen wonen waar 
welvaart heerst en waar de vrijheid en godsdienst door de stadhouderlijke 
regeringsvorm gegarandeerd zijn. Van de stadhouder verwachten predikanten 

dat hij de godsdienst zal beschermen en de vrijheid zal handhaven. Verder 
dient hij ook voor het geluk van zijn onderdanen zorg te dragen en is hij 
verantwoordelijk voor de welvaart en het welzijn van het Nederlandse volk. 

Het beeld van de stadhouder als een intellectueel, die kennis van zaken dient 
te hebben om goed te kunnen besturen, treft men ook in deze preken aan. 
Minder nadrukkelijk is het beeld van Willem V als een gevoelige man 

                                                                    
1368 Geciteerd naar: G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw (Amsterdam 1999) 87. 
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aanwezig, hoewel in de dooppreken over Louise van Oranje (1770-1819) het 
stadhouderlijke gezin als een eenheid wordt voorgesteld waarbinnen 
liefdevolle relaties en genegenheid een belangrijke rol spelen. Toch kan men 

zeggen dat in preken emoties meer dan ooit op de voorgrond staan, vooral in 
preken die gepubliceerd zijn in de patriottentijd. In 1780 breekt namelijk de 

Vierde Engelse Oorlog uit. Die oorlog was er de oorzaak van dat er veel preken 
verschenen waarin emoties als woede, hevige vaderlandsliefde, angst, 
schaamte, haat en gekrenkte trots de vrije loop werden gelaten. Terwijl in de 

preken gepubliceerd tussen 1766-1780 de stadhouder positief wordt 
beschreven en de stadhouderlijke regeringsvorm als een der beste ter wereld 
wordt gezien, is in de periode die de geschiedenis in is gegaan als ‘de 

patriottentijd’ nauwelijks nog een preek te vinden waarin een goed woordje 
voor de prins wordt gedaan. Als er ooit in de geschiedenis een Oranje is 
geweest die ernstig geleden heeft onder zijn negatieve imago, dan is het 

Willem V wel. Hij werd, ook door predikanten, gezien als een sukkel, een 
verrader, een kinderlijk figuur, een verkwistende aristocraat en een tiran. De 
prins wist deze negatieve beeldvorming niet te keren. Omdat hij in 

toenemende mate als een tiran met monarchale aspiraties werd gezien, moest 
hij zelfs zijn verblijf in Den Haag ontvluchten en keerde een groot deel van de 
bevolking zich tegen hem.  

Het is vreemd dat er nooit systematisch naar de preken die in de 
periode 1780-1787 verschenen gekeken is. Van de Amerikaanse revolutie 
(1775-1783) is bekend dat predikanten een belangrijke rol speelden in het 

revolutionaire proces. Hun gepubliceerde preken gaven hun de mogelijkheid 
een nationaal publiek te bereiken. Hermann Wellenreuther noemt 

Amerikaanse predikanten dan ook ‘powerful transmitters of  revolutionairy 
thought’.1369 Preken speelden een belangrijke rol in het verspreiden, 
legitimeren, conceptualiseren en rationaliseren van revolutionaire gedachten 

in Noord-Amerika.1370 Ook in Nederland waren belangrijke patriottenleiders 
predikanten en probeerden zij in ongepubliceerde en gepubliceerde preken 
hun publiek van de patriotse zaak te overtuigen. Deze revolutiepreken zijn 

hier voor het eerst systematisch onderzocht. 
   

5.1 Inhuldiging  

Het was een feestelijke gebeuren toen stadhouder Willem V op zaterdag 8 
maart 1766 werd ingehuldigd. Op die vreugdevolle dag werden er optochten 
gehouden, er werd gegeten en gedronken, er klonk vrolijke muziek, 

                                                                    
1369 Herman Wellenreuther, The revolution of the people. Thoughts and documents on 
the revolutionary process in North America 1744-1776 (Göttingen 2006) 93. 
1370 Wellenreuther, The revolution of the people, 91-124. 



 
313 

 

vreugdevuren werden aangestoken en grote steden als Den Haag waren het 
toneel van allerlei prachtige versieringen.1371 De Leerdamse predikant 
Claessen beschrijft in zijn preek hoe men in de ‘Steden, Dorpen, Wyken en 

Straaten van Nederland’ de ‘uitwendige vreugde-tekenen’ en het ‘geluid der 
klokken, en het bulderen van het geschut’ kon zien en horen.1372 Op zaterdag 

vierde men feest en een dag later, op zondag 9 maart, werden tijdens de 
zondagse kerkdienst door vele predikanten in den lande preken gehouden 
waarin het stadhouderlijke stelsel werd bejubeld. Ook in Den Haag werd volop 

feestgevierd. Volgens de Haagse predikant Van Spaan, die getuige was van de 
feestelijkheden, was de vrolijkheid een zichtbaar teken dat het volk het 
Oranjehuis een warm hart toedroeg. De naam Oranje alleen al, aldus Van 

Spaan, heeft een magische uitwerking op de mensen en is in staat om ‘de 
gemoederen van rechtgeäarte Nederlanderen met de gevoeligste blydschap te 
overstorten’.1373  

De feestelijkheden op 8 maart vormen een schril contrast met de 
aanvallen op zijn regering twee decennia later. De Republiek had sinds de 
dood van Willem IV geen stadhouder gekend en had lang moeten wachten 

totdat Willem V Batavus, geboren in 1748, meerderjarig was geworden. Maar 
in 1766 was het dan eindelijk zo ver en kon het Nederlandse volk zijn nieuwe 
stadhouder begroeten en zich storten in het feestgedruis. De volgende 

ochtend beklommen vele predikanten de kansel om een lange preek te 
houden over de betekenis van Willems inhuldiging, over de geschiedenis van 
het huis van Oranje, over de verwachtingen die men van de nieuwe 

stadhouder had en over de taken die hem stonden te wachten. De feestgangers 
van de dag daarvoor, althans degenen die zich niet al te zeer hadden 

overgegeven aan de drankgelagen, konden in de kerk horen hoe God de 
Republiek had bevrijd uit het Spaanse slavenhuis en hoe hij de 
Oranjestadhouders had gebruikt om de vrijheid en de religie te handhaven en 

te verdedigen tegenover aanvallen van buitenaf. De predikanten verwachtten 
van de nieuwe stadhouder dat hij hetzelfde zou doen en dat hij in het spoor 
van zijn illustere voorgangers zou treden. 

Deze boodschap, die in de vele gepubliceerde preken werd 
uitgedragen, klinkt op het eerste gehoor niet erg spannend en vernieuwend. 

                                                                    
1371 Frans Grijzenhout, Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-
1806 (Zwolle 1989) 24-26; S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in 
Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995) 11-12. 
1372 Johan Claessen, Nederlands erv-stadhouder en voorganger te water en te land, prins 
Willem de Vyfde [...] bemoedigt. Ter gelegendheid van het aanvaarden zyner regeeringe 
[...]. Uit psalm CXXI. vers 8 (Utrecht 1766) 31. 
1373 Joannes van Spaan, Korte kerk-reden, by gelegenheid der plechtige aanvaardinge 
van het erfstadhouderlyk bestuur [...] door [...] Willem den Vyfden in ’s prinsen 
tegenwoordigheid, in de groote kerk, voor de gemeente van ’s gravenhage uitgesprooken 
(Den Haag 1766; 2e druk) 14. 
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Feitelijk had Arent Cornelisz. op 3 augustus 1584 in de nieuwe kerk te Delft 
naar aanleiding van de moord op Willem van Oranje al hetzelfde gezegd. Daar 
heet de vader des vaderlands al een ‘treffelick instrument Godts/ door 

twelcke de Heere in desen Landen vele goets ghewrocht’ heeft. 1374 In zekere 
zin zijn de preken die op 9 maart 1766 werden uitgesproken en vervolgens 

gedrukt daarom traditioneel te noemen. De fundamenten van de Republiek 
bestaan nog steeds uit de gereformeerde godsdienst en de republikeinse 
vrijheid. Zonder deze fundamenten is het land verloren. Deze grondslagen zijn 

gelegd tijdens de Nederlandse Opstand, toen Willem van Oranje streed tegen 
de Spaanse overheerser die de tirannie en de afgoderij wilde invoeren. De 
geschiedenis wees uit dat deze vrijheid en religie in goede handen waren bij 

stadhouders uit het Huis van Oranje-Nassau. Zij handhaafden deze 
grondslagen en wisten buitenlandse agressoren die uit waren op de 
vernietiging van de Republiek herhaaldelijk, zoals in 1672 en in 1747, buiten 

de deur te houden. 
Dat dit discours zich zo lang wist te handhaven zegt iets over de 

kracht ervan. Al tijdens de Nederlandse Opstand vormden de concepten 

religie en vrijheid de bouwstenen waarmee de politieke en religieuze elite 
haar identiteit construeerde en de politieke gemeenschap verbeeldde. In 1766 
lijkt er sinds twee eeuwen weinig veranderd. Ook van Willem V wordt 

verwacht dat hij net als zijn voorouders de ‘de waare Godsdienst/ ongekreukt 
bestendigt’ en ‘onze Vryheid beveiligd’.1375 Hij dient de deugden van zijn 
voorouders na te volgen om zodoende een ‘stut en steun der Hooge Regering’ 

en een ‘Voedsterheer van de Kerk’ te kunnen zijn.1376 Toch waren er ook 
dingen veranderd. Zo treft men in preken een geprononceerder 

republicanisme en een toenemende tolerantie. 
 
Vrije en tolerante Nederlanders 

Volgens Wyger Velema ontleende de achttiende-eeuwse Nederlander voor een 
belangrijk deel zijn identiteit aan het republikeinse politieke bestel.1377 Deze 
politieke identiteit van republikeinse snit wordt door predikanten in 1766 

                                                                    
1374 Arent Cornelisz., Tvvee corte sermoenen. Het eene ouer den Doop des Soons vanden 
seer Doorluchtighen Prince van Orangien/ ende t’andere op de begraeffenisse desseluen 
Prince (Delft 1584) 21. 
1375 Herman Gideon Clemens, Gods weldadigheid aan Israel, in het verwekken der rigters 
ter hunner verlossinge: uitgesprooken in eene redevoeringe over Rigt. II: vs. 18. 1. deel 
[...]. By gelegentheid van de plegtige inwying van [...] Willem de Vyfde (Den Bosch 1766) 
26-27. 
1376 Albert de Vulder, De biddende wensch der oprechten in Nederland over [...] Willem 
den V, het erfstadhouderschap [...] aanvaardende (Dordrecht 1766) 61. 
1377 W.R.E. Velema, ‘“De eerste republiek van Europa”. Iets over de politieke identiteit 
van de Zeven Verenigde Provinciën in de achttiende eeuw’, Documentatieblad 
achttiende eeuw 24 (1992) 32. Vgl. Klein, Patriots republikanisme, 39. 
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met verve uitgedragen. Dit republicanisme was natuurlijk niet een achttiende-
eeuwse noviteit. Ook in de zeventiende eeuw wordt door predikanten het 
republicanisme vanaf de kansel verdedigd. Een verschil is wel dat in preken 

over Willem III die na 1689 werden gepubliceerd de stadhouder ook als een 
koning wordt gerepresenteerd. Het beeld dat predikanten van de koning-

stadhouder schetsen is daarom monarchaler in vergelijking met zijn 
voorgangers en zijn opvolgers. In preken over Willem IV wordt weer 
ondubbelzinnig uitgegaan van de republikeinse regeringsvorm. De stadhouder 

wordt gezien als de eerste dienaar van de staat en als een beschermer van de 
republikeinse vrijheid. Hij wordt veelvuldig vergeleken met de bijbelse 
Richteren waarbij dan vaak wordt opgemerkt dat de prins geen soevereine 

vorst was, net als de Richteren. Willem IV ‘is niet geweest (zoo weinig als de 
oude Richteren over Israël waren) onze Koning, niet onze Souveraine en 
oppermachtige Gebieder’, zo schrijft Hoffmann.1378  

Over de politieke opvattingen van de gereformeerden in de 
achttiende eeuw is veel onzin geschreven, ook door historici van orthodox-
protestantse snit.1379 In de inhuldigingspreken uit 1766 is het republicanisme 

nadrukkelijker op de voorgrond dan ooit tevoren. Het is dan ook onzinnig, 
zoals sommige auteurs doen, een onderscheid aan te brengen tussen een 
republikeinse en een orthodox-gereformeerde ideologie in de achttiende 

eeuw.1380 De manier waarop vaak een onderscheid wordt aanbracht tussen 
een seculier republikeins vertoog en een religieus geïnspireerd orangistisch 
discours doet geforceerd aan en lijkt eerder twintigste-eeuwse tegenstellingen 

te reflecteren dan achttiende-eeuwse. Historici en neerlandici lijken maar 
moeilijk greep te krijgen op de politieke opvattingen van gereformeerden, die 

soms nogal karikaturaal worden weergeven.1381 Want ook predikanten 
verheugden zich in het gegeven dat zij in een vrij en onafhankelijk land wonen 
dat niet geregeerd wordt door een absolutistische monarch. Het ‘jok eenes 

geweldigen dryvers’, zo stelt de Franeker hoogleraar Ratelband, drukt niet op 
de schouders van de Nederlanders. Zij worden geregeerd door wetten en 
vrijheden, die als ‘zyde koorden’ het volk aansporen tot gerechtigheid.1382 In 

                                                                    
1378 Johannes Martinus Hoffmann, Lykrede ter uitvaart van zyne hoogvorstelyke 
doorluchtigheit Willem Karel Hendrik Friso (Maassluis 1752) 26. 
1379 Bijvoorbeeld: Cornelis Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-
gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht 1983).   
1380 Bijvoorbeeld: André Hanou, ‘Wolff in schaapsvel. De Onveranderlyke Santhorstsche 
Geloofsbelydenis (1772)’, De achttiende eeuw 32 (2000) 38. 
1381 Bijvoorbeeld: Hanou, ‘Wolff in schaapsvel’, 37-51; N.C.F. van Sas, De metamorfose 
van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 (Amsterdam 2004) 71; 
Klein, Patriots republikanisme, 28, 42. 
1382 Johannes Ratelband, Salomons droom verklaart by gelegentheid, als [...] Willem de 
Vyfde [...] meerderjaarig geworden synde, op den 8ste maart 1766. plegtiglyk aanvaarde 
het ervstadhouder- capitein- en admiraal-schap (Franeker 1766) 60. 
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preken wordt het republikeinse regeringsbestel bejubeld en de absolute 
monarchie verafschuwd. Van Warmelo kan bijvoorbeeld niet begrijpen 
waarom sommige politieke denkers de monarchie aanprijzen. Hij is van 

mening dat de monarchale regeringsvorm ‘seer hart en slaafagtig valt voor de 
onderdanen, en veelmalen op een wrede dwingelandye uitloopt.’ Deze 

regeringsvorm is dan ook strijdig ‘met de aangeboorne vryheydt van een 
regtgeaart Nederlander’.1383 Ook Mobachius is van mening dat de monarchie 
slechts tot doel heeft het volk ‘als Slaaven ten eenemaal te onderwerpen’ zodat 

de koningen zich meester kunnen maken ‘van hunne Goederen en 
Voorregten’.1384 Geen wonder dat predikanten het stadhouderschap ook nu 
weer vergelijken met de bijbelse Richteren, aangezien die volgens hen geen 

monarchen waren. Mobachius bijvoorbeeld schrijft dat ‘de Regters … 
eminente Hoofden van de Joodze Republyk’ waren, ‘eeven als nog de 
Stadhouders in ons gezegend Nederland’.1385 

De republikeinse vrijheid werd in de zeventiende en begin achttiende 
eeuw door predikanten voornamelijk als een onderdeel van de constitutie 
gezien, als een pijler van de staat. Ook in 1766 komt men deze gedachtegang 

veelvuldig tegen. Op die manier gebruikt bijvoorbeeld Van der Bell het begrip 
vrijheid wanneer hij schrijft dat God aan de Republiek ‘groote weldadigheden 
gedaan’ heeft, namelijk ‘de schenking van die dierbare panden van Godsdienst 

en Vryheid’.1386 Behalve dit gebruik van vrijheid als onderdeel van de 
constitutie, komt men in inhuldigingspreken het begrip ook tegen als 
eigenschap van het Nederlandse volk. Het concept wordt nog niet zo 

natuurrechtelijk en geëxalteerd nationalistisch ingekleurd als het later in de 
patriottentijd gedaan zou worden, maar de bouwstenen van dit latere gebruik 

zijn zeker her en der te bespeuren. De verheffing van Willem V noemt de 
predikant De Vulder bijvoorbeeld een ‘vreugdestof voor Neerlands vrye volk’. 
Voor hem is het reden ‘om ’t harte te verheffen tot het geluk van onzen vryen 

volksstaat en bevoorrechte Regeringsvorm’.1387 Van Spaan, die preekte in 
aanwezigheid van de stadhouder, schrijft dat de Nederlanders juist vanwege 
                                                                    
1383 Gerhardus van Warmelo, Salomo’s begeerte van Godt om wel te regeren voorgestelt 
in een kerkrede te Wyhe den 9 maart 1766. uit 2 chron. I: vs. 8--10. By gelegenheydt dat 
[...] Willem de V. [...] daags te voren meerderjarig was geworden (Deventer 1766) 54, 55. 
1384 Joachimus Mobachius, Plegtige rede-voeringen gedaan op den algemeenen dank- 
vast- en bede-dag, gehouden den 2. maart 1763 toegepast op de … eerste zitting van Zyne 
Doorl. Hoogh. Willem de Vde als Erf-Stadhouder, etc. etc. etc. in Staats- en Raads-
Vergaderingen (Den Bosch 1763) 1. 
1385 Joachimus Mobachius, Het groote voorregt van een volk, bestierd door regte christen 
overheden en vorsten; vertoond uit Spreuk. VIII. 15, 16. Nader toegepast op de plegtige 
installatie van [...] Willem de Vyfde (Den Haag 1766) 25. 
1386 Theodorus van der Bell, De zalvinge van David tot koning over geheel Israël [...] of 
Leer-rede over I Chron. XI: vers 1-3. By gelegentheid van de plegtige inhuldiging van [...] 
Willem den Vyfden [...] tot erf-stadhouder (Leiden 1766) 22. 
1387 De Vulder, De biddende wensch, 10. 
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het gegeven dat zij een vrij volk zijn zo verknocht zijn aan de Oranjes, omdat 
helden uit dit Huis hen ‘uit het geweld der dwingelanden verlost, en Hun 
bestuur over het zelve vaderlyk gemaakt hebben’.1388 Ook Rotterdam is van 

mening dat de Oranjestadhouders de Nederlanders tot ‘een vry en gelukkig 
Volk’ hebben gemaakt.1389 De predikant Lubbers tenslotte, die in 1773 preekte 

naar aanleiding van Willems plechtige intocht in de provincie Groningen, stelt 
dat Willems karakter goed past bij de vrije Nederlanders. Lubbers roemt de 
‘menschlievendheid’ en ‘hulpvaardige vriendelykheid’ van de stadhouder en 

schrijft dat de prins zich ervan bewust is dat ‘men het by een vrye 
burgerschaar het allerverst kan brengen … door lieftaligheid, 
gespraakzaamheid, en bescheidenheid.’1390 

Een tweede aspect dat duidelijker naar voren komt in preken is de 
toenemende tolerantie. Volgens predikanten heeft Willem V nog steeds de 
plicht de gereformeerde kerk te beschermen. Ratelband bijvoorbeeld schrijft 

dat de belijdenis die de prins onlangs afgelegd heeft niet alleen een teken is 
van zijn kennis van ‘de waarheid van onse waare Christelyke herformden 
Godsdienst’, maar ook een garantie is dat hij deze godsdienst zal handhaven. 

Tegelijkertijd voegt Ratelband daaraan toe dat de stadhouder wars is van 
vervolging en ook ‘de vryheid der consciëntie zal beveiligen’.1391 Predikanten 
lijken nog steeds voorstander te zijn van een bevoorrechte kerk, de 

gereformeerde kerk. De gereformeerde godsdienst zien zij nog steeds als een 
fundament van de staat.  

Kort na de aanstelling van Willem V als stadhouder, in 1769, barstte 

er in de Republiek een pennenstrijd los rondom de vraag of de filosoof 
Socrates een plek in de hemel verdiende of niet. De discussie mondde al snel 

uit in een chaotische polemiek over de status van de publieke kerk en de 
positie van dissenters. Hadden protestantse dissenters recht op tolerantie of 
was dit een gunst die hun door de overheden verleend was? Tijdens deze 

polemiek laat de ‘Advocaet der vaderlandsche kerk’, vermoedelijk de 
predikant Barueth, zich op een gegeven moment ontvallen: ‘De OranjeVorst is 
Gereformeerd, niet om dat Hy buiten dat geen Stadhouder zou kunnen zyn, 

                                                                    
1388 Van Spaan, Korte kerk-reden, 17. 
1389 Arnoldus Rotterdam, Juda's vreugde galm en staatelyk verbond, by de krooninge van 
Joas of Geschiedkundige leerreden over II. Koning. XI. vs. 12 en 17. By geleegenheid van de 
aanstaande inhuldinge van [...] Willem den V. tot de hoogste ampten van deeze landen, 
uitgesprooken (Amsterdam 1766) 62. 
1390 Theodorus Lubbers, Groningen tot zegenende dankbaarheid en blydschap 
aangespoord uit het voorbeeld van het beweldadigd Israel [...] by gelegenheid der 
plechtige inhaling van zyne doorluchtige hoogheid Willem den V. (Groningen 1773) 24. 
1391 Ratelband, Salomons droom, 68-69. 
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maar om dat Hy overtuigd is, het, als Christen, te moeten zyn’.1392 Inderdaad 
diende de stadhouder lidmaat van de gereformeerde kerk te zijn. Deze kerk 
diende hij als stadhouder te handhaven en te beschermen. Als Willem V 

katholiek of remonstrant was geweest had hij het stadhouderschap niet 
kunnen uitoefenen. In de tweede helft van de achttiende eeuw vroeg men zich 

in toenemende mate af, of deze confessionele verplichting niet uiterlijke 
gehoorzaamheid, schijnheiligheid en huichelarij in de hand werkte. Immers, 
wanneer een persoon geen lid was van de gereformeerde kerk, had dit 

consequenties voor zijn (politieke) loopbaan. Barueth anticipeert op deze 
beschuldiging wanneer hij stelt dat Willem V niet alleen gereformeerd is 
omdat zijn ambt dat vereist, maar ook omdat hij als christen overtuigd is van 

de waarheid van de gereformeerde belijdenis. Deze innerlijke overtuiging 
speelde in de representaties van Willem IV en Anna van Hannover een 
belangrijke rol. In preken over Willem V is dat niet anders. Maar van de 

nieuwe stadhouder wordt nog steeds verwacht dat hij de gereformeerde 
belijdenis handhaaft en verdedigt tegenover aanvallen van binnen en van 
buiten. De Beveren verwacht bijvoorbeeld dat de prins ‘de oude beproefde 

regtzinnige Genadeleer’, tegen de ‘overlast van Deïsten, Libertinen en 
Pelagianen’ zal beschermen. De bescherming van de gereformeerde kerk kon 
overigens volgens de meeste predikanten prima hand in hand gaan met 

verdraagzaamheid tegenover dissenters, zoals we ook in vorige hoofdstukken 
zagen. Predikanten verklaren volmondig voorstander te zijn van 
verdraagzaamheid. Maar de status van bevoorrechte kerk wensen de 

gereformeerde predikanten niet op te geven.  
 In inhuldiginspreken lijken predikanten echter wel de verschillen 

tussen gereformeerden en protestantse dissenters af te vlakken en hun 
vrijheid van godsdienst te gunnen met behoud van de centrale plaats van de 
gereformeerde kerk. Zo prijst Lubbers ‘de wyze verdraagzaamheid van ’s 

Lands Staten, die elke toegelatene gezindheid eene ongehinderde vryheid van 
Godsdienst gunnen’.1393 Ook Mobachius vindt het goed dat de overheden van 
de Republiek ‘aandagt, zorg, zugt en yver … hebben omtrent den welstand van 

de Protestantze Kerken in ’t gemeen, en van onze Hervormde Kerk in ons 
Vaderland’ in het bijzonder.1394 De inwoners van de Republiek worden door 
predikanten meer en meer beoordeeld op goed burgerschap en niet op het 

geloof dat zij aanhangen. Een teken van deze tolerantie is dat predikanten in 
het geheel geen problemen hebben met de hertog van Brunswijk, die de 
Lutherse godsdienst was toegedaan. Hij en zijn personeel waren lid van de 
                                                                    
1392 Geciteerd naar: Ernestine van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-
eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (Hilversum 
2000) 59. 
1393 Lubbers, Groningen tot zegenende dankbaarheid, 24. 
1394 Mobachius, Plegtige rede-voeringen, 65. 
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evangelisch-luthersche gemeente te Den Haag. Als patroon van deze gemeente 
was hij nauw betrokken bij de besluitvorming rond de bouw van een nieuwe 
lutherse kerk in Den Haag, die in 1761 werd ingewijd.1395 De hertog Brunswijk 

had van 1751 tot 1766 het kapitein-generaalschap in de Republiek 
waargenomen en was een belangrijke adviseur van Willem IV en vervolgens 

van Anna van Hannover. In 1755 werd hij door Anna tot eerste voogd over 
haar kinderen benoemd.1396 Brunswijk wordt in de historiografie vooral 
geassocieerd met de acte van Consulentschap, de overeenkomst tussen de 

hertog en Willem V getekend in 1766 waarin hij zichzelf verklaarde tot 
belangrijkste adviseur van de prins zonder dat hij ooit verantwoordelijkheid 
over zijn politieke handelen hoefde af te leggen. Deze acte werd door de 

patriotse pers in de jaren tachtig ingezet als wapen tegen Brunswijk om zijn 
gezag te ondermijnen, wat uiteindelijk lukte. Sindsdien heeft de hertog een 
bijzonder slecht imago, tot op de dag van vandaag. Maarten ’t Hart 

bijvoorbeeld legt de Maassluise predikant Gerardus Johannes Swaan (1704-
1776) in zijn roman Het psalmenoproer de volgende woorden in de mond: ‘In 
uw ondoorgrondelijke wijsheid hebt U in 1751 prins Willem de Vierde tot U 

genomen. De moeder van ons prinsje werd toen regentes. Vanaf haar dood 
hebben wij gezucht en geweend onder het schrikbewind van de dikke 
hertog’.1397  

De gefingeerde preek van Maarten ’t Hart raakt kant noch wal. In 
1766, het jaar dat Swaan in de roman zijn preek uitspreekt, zijn predikanten 
juist zeer te spreken over Brunswijk. De ‘dikke hertog’ is dan nog zeker niet de 

boeman die hij later zou worden. In vrijwel alle inhuldigingspreken die 
gepubliceerd zijn, roemen predikanten de opvoeding van Brunswijk en tonen 

zij zich zeer content met het werk dat hij tot dan toe voor de Republiek 
verricht heeft. Clemens bijvoorbeeld heeft het over de ‘trouwe 
waakzaamheid/ wys voorbeeld en Vaderlyke voorzorg’ waarmee de hertog 

Willem V heeft omgeven. Daarom moet Brunswijk volgens hem ‘het voorwerp 
der verwondering en eerbiedige dankzegging aller Nederlanderen’ blijven.1398 
‘Door het wys beleyd van Brunswyks Hertog’, aldus ook Ratelband, is Willem 

V ‘overvloedig voorzien geworden van de braavste en kundigste 
Leermeesteren, om hem te onderwyzen in die Goddelyke en menschelyke 
weetenschappen’.1399 Volgens De Vulder heeft Brunswijk de jonge Willem V 

‘aan God en aan het Vaderland geheiligd’. De Vulder gaat ook expliciet in op 
het lutherse geloof van de hertog. De Vulder schrijft dat Brunswijk een 

                                                                    
1395 N.A. Bootsma, De hertog van Brunswijk 1750-1759 (Assen 1962) 488; F.H. Schmidt, 
Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw (Zwolle 1999) 184. 
1396 Bootsma, De hertog van Brunswijk, 94. 
1397 Maarten ’t Hart, Het psalmenoproer (Amsterdam 2009; 11de druk) 78. 
1398 Clemens, Gods weldadigheid, 26. 
1399 Ratelband, Salomons droom, 67. 
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volgeling van de ‘groote Geloofsheld Lutherus’ is en spreekt de hoop uit dat de 
lutheranen en gereformeerden ooit één zullen worden omdat zij ten aanzien 
van de ‘wezendlyke gronden van de Leer der Zaligheid niet verschillen’.1400  

Hoewel overheidsambten in de regel slechts weggelegd waren voor 
degenen die de gereformeerde godsdienst waren toegedaan, hebben 

predikanten geen moeite met de positie die de hertog van Brunswijk innam. 
Vlak na de dood van Willem IV zag de toenmalige raadpensionaris Steyn diens 
religie nog wel als een struikelblok. Hij vond het plan om Brunswijk tot eerste 

voogd te benoemen een slecht idee, niet alleen omdat hij een buitenlandse 
vorst was, maar ook omdat hij de lutherse godsdienst was toegedaan.1401 Dat 
deze confessionele richtsnoer geen papieren tijger was bleek een paar jaar 

later. In 1758 kondigde Anna van Hannover aan dat haar dochter Carolina zou 
gaan trouwen met de prins van Nassau-Weilburg. Toch vond dit huwelijk pas 
in 1760 plaats, dus na de dood van Anna. De reden voor deze vertraging was 

dat de Staten van Holland en Utrecht aanvankelijk niet hun toestemming 
wilden verlenen aan dit huwelijk aangezien de prins van Nassau-Weilberg 
luthers was.1402 Hoewel deze uitsluiting ongetwijfeld ook politieke dimensies 

kende, hadden predikanten minder moeite met dit huwelijk. Petrus Hofstede 
bijvoorbeeld, in de Nederlandse historiografie soms afgeschilderd als het 
toonbeeld van gereformeerde rechtzinnigheid en bekrompenheid,1403 was een 

warme voorstander van dit huwelijk en wel op theologische gronden.1404 Van 
deze toenemende openheid voor protestantse dissenters – en met name 
lutheranen – in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn ook 

inhuldigingspreken getuigen, bijvoorbeeld wanneer zij goede woorden over 
hebben voor de godsdienst die Brunswijk was toegedaan.1405 

 
De stadhouderlijke regeringsvorm 

Net zoals het niet zou lonen om in inhuldigingspreken te speuren naar een 

negatief oordeel over de hertog van Brunswijk, zo heeft het ook weinig zin om 
op zoek te gaan naar kritiek op Willem V. Hoezeer zijn positie in latere jaren 
bediscussieerd werd, van de hevige stormen die de Oranjeboom in de jaren 

tachtig zouden teisteren is in de preken die gepubliceerd werden in de 
periode 1766-1780 geen spoor te bekennen. Men treft er enkel een kalm, 
weldadig briesje aan. Predikanten zijn trots op hun nieuwe stadhouder en op 

                                                                    
1400 De Vulder, De biddende wensch, 54-56. 
1401 Bootsma, De hertog van Brunswijk, 84. 
1402 Ibidem, 131. 
1403 Bijvoorbeeld: Hanou, ‘Wolff in schaapsvel’, 37-51. 
1404 Joris van Eijnatten, Liberty and concord in the United Provinces. Religious toleration 
and the public in the eighteenth-century Netherlands (Leiden en Boston 2003) 138. 
1405 Al eerder in de achttiende eeuw hadden gereformeerde theologen zich positief 
uitgelaten over lutheranen. Zie: Van Eijnatten, Liberty and concord, 127vv. 
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de stadhouderlijke regeringsvorm. In de inhuldigingspreken uit 1766 klinkt 
steeds dezelfde boodschap door: zonder stadhouder, zonder ‘Eminent Hoofd’ 
kan de Republiek niet welvaren. ‘De Republyk, van Neederland’, schrijft de 

predikant Rotterdam bijvoorbeeld, ‘kan zonder Eminent Hoofd onmoogelyk 
bestaan’. Zonder een stadhouder aan het roer ‘kan ’t Schip van Neerlands 

Staat, niet behouden blyven in de groote wateren. Dit leeren de Gangen der 
Eeuwen.’1406 ‘De regte Patriotten van Nederlands oude Vryheid en Waarheid’, 
zo schrijft ook De Beveren, ‘houden het daar voor, dat volgends de Constitutie, 

en staat der Regering van deze Landen, een Eminent Hoofd noodzakelyk 
is.’1407 
 De predikanten stonden in hun verdediging van het stadhouderschap 

in de jaren zestig en zeventig zeker niet alleen. Ook door verlichte schrijvers 
werd het stadhouderschap aangeprezen, zij het voorzichtig en met het nodige 
voorbehoud. In het eerste decennium van Willems regering werd het 

stadhouderschap als onderdeel van de constitutie nauwelijks ter discussie 
gesteld.1408 Wat dat betreft vormde de kritiek die ook predikanten van de 
publieke kerk tijdens de patriottentijd op het stadhouderschap en op de 

persoon van de stadhouder leverden een forse breuk met de periode die eraan 
vooraf ging. Om deze breuk te kunnen verklaren is het noodzakelijk na te gaan 
waarom predikanten in 1766 het stadhouderschap als een noodzakelijk 

onderdeel van de constitutie beschouwden. Wat was volgens hen het nut van 
de stadhouderlijke regering? 
 De vraag waarom het stadhouderschap een noodzakelijke instelling is 

wordt in preken vaak traditioneel beantwoord. De stadhouderlijke regering, 
zo luidt de meest voorkomende redenering, is de beste garantie dat de 

fundamenten van de Republiek, de godsdienst en de vrijheid, worden 
gehandhaafd. Het verleden is daarvan het bewijs. Willem van Oranje wordt 
nog steeds als de grondlegger van de vrijheid en godsdienst gezien en ook 

worden zijn opvolgers gewaardeerd omdat zij de fundamenten van de 
Republiek hebben gehandhaafd en beschermd. In deze historische 
argumentatie speelt de idee van Gods voorzienigheid nog altijd een 

belangrijke rol. God heeft de Oranjes, zo schrijft Van Warmelo, in de afgelopen 
twee eeuwen gebruikt als werktuigen in zijn hand om ‘desen vryen en 
onafhankelyken Staat op te regten en te bevestigen; zo dat hunnen namen 

                                                                    
1406 Rotterdam, Juda's vreugde galm, 47-48. 
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geheyligt zyn in de harten van alle liefhebbers van Godsdienst en 
vryheydt’.1409 Ook De Beveren is van mening dat God ‘in benawde tyden 
Verlossers verwekte uit het Huys van Oranje en Nassau; de welke het 

gefolterd Nederland de vryheid in Godsdienst, en Borgerstaat bezorgd, en tot 
hier toe bewaard hebben.’1410 

In de ogen van predikanten zijn er twee gevaren die de fundamenten 
van de Republiek bedreigen: aanvallen van buiten en verdeeldheid van 
binnen. Dat een stadhouder het beste middel is om het buitenlandse gevaar 

onschadelijk te maken hebben met name de crisisjaren 1672 en 1747 geleerd. 
Volgens Barueth is het iedereen bekend ‘hoe onse Republiek meer dan eens 
gekomen was/ tot op den oever van haren totalen ondergang’. Het is vooral 

aan de prinsen Willem III en Willem IV te danken, aldus Barueth, dat de 
Republiek niet ten is ondergegaan. Zij hebben met de hulp van God in 1672 en 
in 1747 de Republiek ‘tot haren vorigen luister herstelt’.1411 Ook voor de 

dreiging van binnenlandse verdeeldheid is de stadhouder de beste remedie. 
De ‘band van eenigheyd tusschen de besondere Provintien’, zo stelt 
Mobachius, is het best gewaarborgd ‘onder eene Stadhouderlyke Regeering.’ 

Want een ‘Eminent Hoofd’ is het beste ‘in staet om de verschillen by te leggen’ 
en te bemiddelen als dat nodig is. Bovendien is gebleken dat de 
Oranjestadhouders bij oorlogsdreiging een ‘schrik voor de vyanden’ zijn en 

ook wisten zij in momenten van grote paniek ‘de goede order, en eenigheyd 
binnens lands’ te herstellen.1412 

Het stadhouderschap wordt door predikanten dus gezien als de beste 

waarborg voor de continuïteit van de Republiek zoals die in de zestiende 
eeuw is ontstaan. Wij moeten bekennen, schrijft de predikant Lubbers 

bijvoorbeeld, ‘dat ons Vaderland zyn opkomst, grootheid, en nog durenden 
welstand, onder de zegenende hulp des Almachtigen, grootendeels aan de 
dapperheid, het beleid en den veelvermogenden invloed van zyne 

Stadhouderen verschuldigd is’.1413 Omgekeerd geldt dat de ‘rampen en 
ongeleegenheeden, die kerk en land overkoomen syn’, plaatsvonden ‘wanneer 
de Republyk zonder eminent hoofd geweest is, of wanneer men de 

voorrechten der Heeren Stadhouderen trachte te bekneevelen’, aldus 
Ratelband.1414 Het is daarom een slecht idee het stadhouderschap af te 
schaffen. De predikant Clemens is van mening dat ‘dit Hooge Huis met ons 

                                                                    
1409 Van Warmelo, Salomo’s begeerte, 7. 
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1411 Joan Barueth, De regering van Nederlands stadhouderen met die der Israëlitische 
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Gemeenebest/ zoo een naeuwe verbintenis heeft/ dat het eene niet zonder het 
andere zal staande blyven’.1415 De Oranjestadhouders hebben immers laten 
zien dat zij voor vrijheid en godsdienst veel over hebben en onder hun leiding 

is het land tot grote bloei gekomen. Het Nederlandse volk is veel dank 
verschuldigd aan de Oranjes, zo stellen veel predikanten. Zij hebben de 

‘Vryheit, Religie, Commercie, en alle de Conquesten, ja zelfs het punt der 
grootheid, waar toe de Republiek gestegen is’ te danken aan de leden van ‘het 
doorluchtig Huis van Oranje en Nassau’.1416 Van de nieuwe stadhouder, 

Willem V, wordt dan ook verwacht dat hij in het spoor van zijn voorouders 
treedt en al zijn kennis en kunde aan zal wenden om ‘als eenen anderen 
Salomo Neerlandt met raadt en daadt behulpsaam [te] zyn; de dierbare 

Vryheydt [te] doen leven, de koopmanschappen [te] doen bloejen; en de 
veelheydt der vrede [te] doen groejen’.1417 
 

Voorspoed en vrede 

De beschrijvingen in inhuldigingspredikaties van het vrije en tolerante 
Nederland en van de onovertroffen republikeinse staatsvorm met een 

stadhouder aan het hoofd dragen een ongekend optimisme uit. In 1766 en ook 
in de periode daarna zijn predikanten bijzonder optimistisch over de conditie 
waarin de Nederlandse staat zich bevindt. Van de donkere onweerswolken die 

zich boven de Republiek zouden samenpakken in de jaren tachtig hebben 
predikanten nog geen besef. In het vorige hoofdstuk stelden we vast dat het 
vervalsdenken dat in preken over Willem IV prominent aanwezig is, niet te 

vinden is in de lijkpreken die bij gelegenheid van het overlijden van Anna van 
Hannover in 1759 zijn uitgesproken. In de preken over Anna laten 

predikanten zich niet opvallend optimistisch maar ook niet pessimistisch uit 
over de staat van de Republiek. In 1766 is dat veranderd in een opmerkelijk 
positief beeld. Rotterdam bijvoorbeeld, de predikant die in 1751 nog in de 

donkerste tinten had geschetst hoe de Republiek in die jaren ‘op den Oever 
van haeren ondergang stont’,1418 schrijft in 1766: ‘Wy zitten, geheel Nederland 
zit, en een iegelyk in het zelve, als in Salomons gouden eeuw, onder zynen 

Wynstok en Vygenboom’. ‘Alle de Schepen der Zee’ vervolgt hij, ‘ende haare 
Kooplieden komen in een Land van Vreede, om den onderlingen handel te 
dryven, onze Kooplieden zyn Vorsten, onze Handelaars de Heerlykste in den 

Lande’.1419 Rotterdam is niet de enige die zich positief uitlaat over de 
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gesteldheid van het land. De predikant Lubbers bijvoorbeeld schrijft in 1773: 
‘Rykdom en overvloed onderscheiden Neerlands volk van de meeste der 
overige Natien.’ Daarnaast mogen de Nederlanders zich ‘verlustigen in de 

lieflykheden van onzen overschoonen en kostelyken godsdienst, die ons den 
weg opent tot de onverliesbare rykdommen van het vry en heerlyk Euangelie, 

in het vooruitzicht van nimmer eindigende gelukzaligheid.’1420 Ook Ratelband 
is van mening dat ‘zeedert twee eeuwen, gy zult geen tyd punt vinden, in welk 
de Republyk in zulk een gelukkige gesteltenis, als heeden, zich bevonden 

heeft’. Overal kan men de bloei, ‘de voorspoed, ja zicht- en tast-baar de 
zeegeningen Gods’ waarnemen, zo schrijft hij.1421 Van Spaan tenslotte schrijft 
dat Willem V het stadhouderschap aanvaardt ‘in een tydt van liefelyken 

voorspoed en kalmen vrede’. Een tijd ook ‘waar in ’s Lands Staaten, met 
eensgezinde harten en eenparige schouderen, blymoedig gereed zyn, Uwer 
Hoogheid alle aangenaamheden in de gewichtigste posten toe te brengen’.1422  

Ook in latere preken waarin Oranjes centraal staan komt men dit 
optimisme tegen. Mobachius die zich in zijn lijkpreek over Willem IV bepaald 
niet van zijn optimistische kant liet zien en in 1751 overal sporen van verval 

ontwaarde, moet twintig jaar later bij de doop van Frederika Louise 
Wilhelmina van Oranje bekennen dat ‘onsen Staat haar oude luister, ontzach, 
groey en bloey begind weder te krygen; dat het met het Finantie-weezen 

bynaa meer dan ooyt thans voorspoedig gaat, de Lands Schulden afgelost, en 
de Zenuwen van onsen Staat versterkt worden, en van nieuws 
aangroeyen’.1423 Petrus Haak stelt naar aanleiding van de doop van de latere 

koning Willem I in 1772 dat God Nederland voorspoed en vrede geeft. Zo gaf 
God de Nederlanders een rijke oogst en deed hij ‘met gejuich, den blanken 

sikkel slaan’ in het goudgele graan.1424 Nog in 1777 roept de predikant Van de 
Velde uit: ‘hoe heuchelyk is onze tegenswoordige gesteldheid! Het is vrede en 
waarheid in onze dagen, wy hooren geen krygsgeschrei, wy mogen vry uit- en 

ingaan’.1425 
In de Nederlandse historiografie wordt vaak benadrukt dat het 

vervalsdenken onder Nederlandse intellectuelen een grote vlucht nam, vooral 
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in de tweede helft van de achttiende eeuw. De gangbare gedachte is dat 
achttiende-eeuwers van mening zouden zijn geweest dat het verval groot was 
en dat er daarom naar wegen werd gezocht om dit verval te stuiten.1426 Het is 

de vraag of er in de Nederlandse historiografie niet een te eenzijdig nadruk is 
geweest op dit vervalsdenken dat in de achttiende eeuw als een woekerplant 

om zich heen zou hebben gegrepen. De tweede helft van de achttiende eeuw 
zag immers ook, aldus Peter Buijs in zijn dissertatie over het geluk, de 
opkomst van het geluksdenken dat tussen 1750 en 1780 zijn hoogtijdagen 

vierde.1427 Ook in preken is deze hoogconjunctuur van het geluk terug te 
vinden. Weliswaar is men in de jaren 1747-1751 inderdaad niet erg 
optimistisch over de staat van de Republiek. Maar dat had misschien ook veel 

te maken met de oorlogsdreiging van de Fransen, de enorme schuldenlast en 
de pachters- en doelistenoproeren in de periode 1744-48. Rond 1760 is het 
negatieve beeld over de staat van het land verdwenen en in de tussen 1766 en 

1780 zijn predikanten buitengewoon positief over het land waarin zij wonen. 
Er was in die tijd dan ook geen echte dreiging van oorlog waarin de Republiek 
betrokken zou kunnen worden. Doordat de Republiek neutraal bleef tijdens 

de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) groeide de handel. De Nederlandse 
neutrale vrachtvaart wist namelijk niet alleen te profiteren van de hogere 
verkoopprijzen, ook steeg het handelsvolume als gevolg van de oorlog.1428 Pas 

wanneer de Vierde Engelse Oorlog in 1780 uitbreekt, geven predikanten blijk 
van een doemdenken zonder weerga. Een soortgelijke ontwikkeling ontwaart 
Ihalainen in Engelse preken. In de tweede helft van de achttiende eeuw 

beschrijven Engelse predikanten het land en het volk niet meer in louter 
negatieve termen. Het Engelse volk als zondigende gemeenschap is nog niet 

helemaal verdwenen, maar steeds vaker wordt er ook gesproken over 
‘national happiness’ en zijn de predikanten positief over hun land. Redenen 
voor dit optimisme zijn de vrede, welvaart, de ware religie en de vrijheid die 

het land zou hebben bezeten.1429 De ideeën van Engelse geestelijken over 
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nationaal geluk vertonen dus grote overeenkomsten met de opvattingen van 
Nederlandse predikanten.  

Nederlandse predikanten hebben het voortdurend over geluk. ‘Het is 

niet alleen vrede van buiten, welke ons geluk verzeld; maar ook rust van 
binnen’, zo schrijft De Vulder.1430 Voortdurend wordt door predikanten het 

Nederlandse volk aangeduid als een ‘vrij en gelukkig volk’. Van Willem V 
wordt dan ook verwacht dat hij dit geluk bestendigt en bevordert. ‘Blyf lang, 
beminnelyke Prins!’, schrijft De Beveren bijvoorbeeld, ‘het werktuig in ’s 

Heeren hand, om het geluk te verzekeren van een dankbare en duur verpligtte 
Natie!’.1431 De stadhouder heeft, aldus ook Lubbers, ‘voor het aardsch geluk 
van zyn volk te zorgen’.1432 Deze aandacht voor het hier en nu, voor het aards 

geluk kan met recht een copernicaanse wending worden genoemd. Het 
optimisme dat van de preken afspat is werkelijk nieuw.1433 Overigens droegen 
niet alleen predikanten maar ook overheden een opmerkelijk positieve 

boodschap uit. In de biddagsbrieven die de overheden in de periode 1763-
1780 uitschreven spreken zij hun dankbaarheid uit over de bijzondere 
zegeningen die zij uit de hand van de Allerhoogste mogen ontvangen en van 

de vrede, rust, en welvaart die zij mogen genieten.1434 En niet alleen 
overheden maar ook verlichte geschiedschrijvers als Simon Stijl (1731-1804) 
en Pieter Paulus (1754-1796) waren van mening dat de Republiek in de jaren 

zestig en zeventig van de achttiende eeuw bloeide als nooit te voren.1435 En 
volgens Van Sas straalt ons in Swildens beroemde Vaderlandsch A-B boek voor 

de Nederlandsche jeugd, geschreven in de jaren zeventig, ‘een bijna arcadisch 

vaderlandbeeld tegemoet.’1436 
Zowel predikanten als overheden hebben in de periode 1760-1780 

geen behoefte terug te kijken naar vervlogen tijden of gouden eeuwen. Zij zien 
hun eigen tijdsgewricht als een bijzonder gelukkige. Predikanten bewonderen 
hun land dat zij voortdurend hun ‘vaderland’ noemen en spreken hun liefde 

uit voor dit vaderland. Inhuldigingspreken staan bol van vaderlandslievende 
retoriek, hoewel de echte hausse pas later plaatsvindt. Maar dan, in de jaren 
tachtig van de achttiende eeuw, gaat dat nationalisme gepaard met een 

inktzwart beeld van de staat van het land. Dat is in de periode 1766-1780 
zeker niet het geval. In deze periode spreken predikanten hun geluk en 
blijdschap uit dat zij in een vrij en welvarend land mogen leven en tonen zij 
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hun liefde voor het vaderland. De nadruk die in de Nederlandse 
geschiedschrijving wordt gelegd op het vervalsdenken van achttiende-
eeuwers lijkt in het licht van het voorgaande nogal eenzijdig te zijn. 

 
Verwachtingen van Willem V 

Welke verwachtingen hadden predikanten eigenlijk van de nieuwe 
stadhouder? Toen Willem V als achttienjarige werd ingehuldigd als 
stadhouder kon hij nog niet bogen op bestuurlijke of militaire successen. Hij 

was in dat opzicht nog een ongeschreven blad. Toch gaan predikanten in op de 
verantwoordelijkheden die hij als stadhouder op zich heeft genomen en de 
taken die hij dient te verrichten. Uit deze beschrijvingen kunnen we een 

aardig beeld opmaken van wat predikanten in 1766 als een goede leider 
zagen.  
 Het valt op dat wanneer predikanten de regering van Willems 

voorgangers beschrijven, zij vrijwel alleen maar oog hebben voor de militaire 
aspecten van het stadhouderschap. De Oranjestadhouders worden vooral 
gezien als militairen en als verlossers. Mobachius bijvoorbeeld, die keurig de 

stamboom van het Huis Oranje-Nassau nagaat, noemt Willem van Oranje een 
‘Redder en Beschermer’, Maurits is bij hem een ‘voorzigtig en dapper’ vorst en 
Frederik Hendrik degene die ‘ten Stryde uittrekkende voor ’t Vaderland, veele 

Steden’ heeft gewonnen. Willem III streefde volgens Mobachius al op jonge 
leeftijd ‘de oudste, en ervarenste Veld-Oversten in den Oorlog’ voorbij en 
Johan Willem Friso, de grootvader van Willem V, wordt door de predikant een 

vorst met ‘een regt Leeuwen-hart, en Helden-moed in het stryden’ 
genoemd.1437 Tot nu toe richtte Mobachius zich voornamelijk op de 

heldendaden die de Oranjestadhouders op het slagveld hebben verricht. Bij de 
bespreking van het leven van Willem IV bewandelt de predikant echter andere 
wegen. Zo heeft hij aandacht voor de intellectuele opvoeding van de prins en 

spreekt hij van de ‘veele uitmuntende gaven des Geestes’ en van de ‘bezondere 
vriendelykheid, beleeftheyd, goedheyd, nederigheyd en weldadigheid’ van de 
stadhouder.1438 Ook van Willem V verwacht Mobachius niet dat hij een vorst 

van de oorlog zal zijn. Hij spreekt namelijk de hoop uit dat de nieuwe 
stadhouder de vrede die zijn vader bezorgd heeft zal voortzetten en zijn 
bestuur ‘als dat van een Salomo’ mag zijn.1439 

Eerder zagen we al dat Willem IV door predikanten vooral als een 
wijze stadhouder die kennis had van vele wetenschappen. Hij wordt gezien als 
een maatschappelijk geëngageerde stadhouder die besefte welke maatregelen 

nodig waren om het verval te keren en al zijn capaciteiten benutte en hard 
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werkte om maatschappelijke hervormingen door te voeren. Dit 
gouvernementaliteitsprincipe, het principe dat bestuur meerdere doeleinden 
heeft en dat bestuurders ervoor moeten zorgen dat de welvaart en het welzijn 

van de bevolking worden vergroot en daarmee ook de stabiliteit en kracht van 
de staat worden verstevigd, is in preken over Willem IV prominent 

aanwezig.1440 Oranjestadhouders als Frederik Hendrik en Willem III en ook de 
Friese Nassaus worden geprezen om hun militaire moed. Vanaf Willem IV 
komen meer de bestuurlijke kanten van het stadhouderschap aan de orde. 

Willem IV wordt overigens nog wel gezien als degene die in 1748 voor de 
vrede heeft gezorgd en de Franse opmars heeft gestuit. Maar bij de 
beschrijving van zijn kwaliteiten wordt voornamelijk de aandacht gericht op 

zijn intellectuele vermogens. Van Warmelo bijvoorbeeld prijst zijn 
‘verwonderenswaardige vlugheydt van Geest’ en zijn ‘uitgebreyde kennis van 
de beschaafde letteren’.1441  

Ook van Willem V wordt verwacht dat hij als een intellectueel het land 
zal besturen. Van Warmelo hoopt dat ‘wysheydt en wetenschap Hem van nu af 
aan mogen vergesellen’ en dat hij ‘een vraagbaken van geleertheydt en 

schranderheydt mag bevonden worden’. Van Warmelo gaat ervan uit dat door 
een wijze regering de vrijheid, de koophandel en de vrede zal bloeien.1442 Een 
geliefd bijbels exempel waarmee predikanten Willem V vergelijken is dan ook 

Salomo, de wijze koning, die niet als zijn vader David vele oorlogen voerde. De 
Vulder schrijft bijvoorbeeld: ‘Salomons begeerte om wysheid en genade, tot 
vercieringe van zulk een Hoge bedieninge zoo noodzakelyk, zy uwe Hoogheid 

geschonken’.1443 Willem V moet volgens predikanten een bestuurder zijn, een 
regent en geen soldaat. Daar is ook zijn opvoeding op gericht geweest. De 

jonge prins is, schrijft Ratelband, in alle ‘Godsdienstige en regeerkundige 
weetenschappen en kundigheden’ onderwezen. In het bijzonder is hij ‘in 
taalkundige, wiskundige, wysbegeerige, geschiedkundige, staats- regeer- en 

rechtkundige weetenschappen doorgeoeffend’.1444 Volgens Lubbers is Willem 
V ‘onder het verstandig opzicht zyner Koninglyke Moeder, door de 
onderrichting van eenen wyzen Leermeester, tot eene toereikende kennis der 

beschaavde wetenschappen, het Natuur, het Volk en Staatrecht opgeleid’.1445 
Ook Rotterdam is onder de indruk van Willems ‘groote Kennisse van 
verscheiden Taalen, Kunsten en Weetenschappen, die een Vorst beminnelyk 

                                                                    
1440 Zie hoofdstuk 4. 
1441 Van Warmelo, Salomo’s begeerte, 46. 
1442 Ibidem, 63. 
1443 Albert de Vulder, De ware en gezegende staatkunde van enen jongen vorst [...] naar 
aanleidinge van 1 Kon. III: 5-15. verklaart [...] ten dage der blyde verjaringe van [...] 
Willem den V (Rotterdam 1764) 69. 
1444 Ratelband, Salomons droom, 13, 67 
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maaken’.1446 Net als in preken over Willem IV en Anna van Hannover wordt 
een intellectuele opvoeding en goed onderwijs als een noodzakelijke 
voorwaarde gezien voor de uitoefening van het stadhouderschap. Mobachius 

schrijft dat degene die ‘eeene swaerwigtige, en hooge Bediening ontvangen, en 
aenvaerden zullen’ eerst in de ‘Goddelyke en Wereldze Wetten, en Regten wel 

onderwesen’ moet zijn.1447 Ook Claessen is van mening dat een goede vorst 
over intellectuele eigenschappen dient te beschikken. Hij stelt dat Willem V 
zijn ‘verlicht verstand en doorziende wysheid’ nodig zal hebben om goede 

‘wetten en maatregulen te beraamen’. Daarnaast verwacht Claessen dat de 
nieuwe stadhouder ‘zyn hart moeten overgeeven om de elendigen bystand, de 
nooddruftigen hulpe, en de bedroevden vertroosting te beschikken’ en ook zal 

hij ‘Zion moeten helpen bouwen’ en ‘Nederlands tuin bewaaken en 
beschermen’ tegen aanvallen van buiten. Voorts dient hij de koophandel te 
bevorderen zodat ‘Lands luister en rykdom’ bestendigd zal worden.1448 

 Om het stadhouderschap naar behoren te vervullen dient Willem V 
niet alleen over intellectuele eigenschappen maar ook over empathische 
vermogens te beschikken. Lubbers bijvoorbeeld roemt ‘de zachtheid en 

minzaamheid van aart, die elk in den Jongen Vorst bewondert.’ ‘Vooral 
rommelen zyne teergevoelige ingewanden over de zoonen en dochteren der 
elende, de weduwen en wezen, en de behoeftige huisgenoten des geloofs.’1449 

Willem V wordt vaak een ‘beminnelijke prins’ genoemd, hoewel er in 
inauguratiepreken minder aandacht is voor sensibiliteit dan bij Willem IV en 
Anna van Hannover. Wellicht is dat mede het geval omdat Willem V op 

achttienjarige leeftijd nog niet veel gelegenheid heeft gehad daden van 
mensenliefde te verrichten. De hertog van Brunswijk daarentegen wordt wel 

door vele predikanten als een sensibel mens gezien. Versluis bijvoorbeeld 
dankt de hertog ‘voor al de lievderyke, voor al de tederhartige, voor al de wyze 
en regt Vaderlyke zorge’ die hij de jonge Willem gegeven heeft.1450 Mobachius 

schrijft dat de hertog ‘door Zyne nederigheid, bezondre minzaamheid, en 
lieftalligheid, de liefde van groot en klein allezins billik heeft naar zig 
getrokken’.1451 Bij Willem V wordt echter meer de nadruk gelegd op zijn 

intellectuele kwaliteiten. De beschrijving van de taken die de kersverse 
stadhouder te wachten staat is daarmee in overeenstemming. Van Spaan 
bijvoorbeeld stelt dat Willem straks de vrijheden en voorrechten van het land 

                                                                    
1446 Rotterdam, Juda's vreugde galm, 62. 
1447 Mobachius, Het groote voorregt, 3. 
1448 Claessen, Nederlands erv-stadhouder, 37. 
1449 Lubbers, Groningen tot zegenende dankbaarheid, 24. 
1450 Petrus Versluis, De volmaakt heerlyke en heilzame regering van koning Christus [...] 
vertoond in eene leerrede over Jesaja XXXII: 1,2. wegens de aanstaande meerderjarigheid 
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moet handhaven en een wijs regeerder moet zijn. Hij moet tevens het land 
kunnen verdedigen en ‘alle de takken van ’s Lands Welvaart met raad en daad 
geduurig’ ter zijde staan zodat zij bloeien en ‘gewenschte vruchten’ dragen. 

Daarnaast moet hij een ‘Toevlucht der elendigen en verdrukten’ en een Zuil 
der Gerechtigheid’ zijn. Ook dient hij een ‘Aanmoediger der Deugd en nutte 

Weetenschappen’ te zijn en een ‘Bevorderaar van het waare Heil van Sion’.1452 
De nieuwe stadhouder heeft dus een breed takenpakket. Hij is 

verantwoordelijk voor de verdediging van het land, voor de handel en de 

binnenlandse economie, voor de handhaving van de wetten en het recht en 
voor de bescherming van de gereformeerde kerk. Sommige predikanten 
stellen zelfs, zoals we hierboven zagen, dat Willem V ook verantwoordelijk is 

voor het geluk van zijn onderdanen. Net als in preken over Willem IV heeft het 
stadhouderschap dus meer dimensies dan alleen het waarborgen van de 
godsdienst en vrijheid van de Republiek. Ook van Willem V wordt verwacht 

dat hij kennis heeft, intellectueel gevormd is. Het thema bestuurlijkheid zoals 
dat met in preken over Willem IV al is uitgewerkt, krijgt in preken over Willem 
V nog een extra component. Predikanten zijn namelijk van mening zijn dat 

Willem V voor het geluk van zijn onderdanen moet zorgen. Welke 
consequenties dit heeft en wat er gebeurt als het land te kampen heeft met 
tegenspoed, is een spannende vraag die later in dit hoofdstuk aan de orde zal 

komen. 
 

5.2 Huwelijk en kinderen 

Huwelijk (1767) 

Anderhalf jaar na de plechtige inhuldiging van Willem V als stadhouder werd 

er weer feestgevierd in de Republiek. Dit maal naar aanleiding van het 
huwelijk van de stadhouder met Wilhelmina van Pruisen, een nichtje van de 
koning, Frederik de Grote (1712-1786). Haar broer Frederik Willem II (1744-

1797) zou later, in 1786, Frederik de Grote opvolgen aangezien deze 
kinderloos stierf. Hoewel het er lang naar uit had gezien dat Willem V een 
Engelse prinses zou huwen – dit zou ook in lijn zijn met de voorgaande 

Oranjehuwelijken – werd er toch voor een Duitse prinses gekozen. Een 
huwelijk met een Duitse prinses had als voordeel dat het politiek minder 
gevoelig lag dan met een Engelse. Wat ook zal hebben meegespeeld is dat 

Wilhelmina via haar moeder verwant was aan de hertog van Brunswijk. 
Bovendien waren Pruisen en de Republiek sinds de renversement des alliances 
in 1756, waarbij Frankrijk een bondgenootschap aanging met Oostenrijk en 

Engeland met Pruisen, elkaars bondgenoten. Ook waren zowel Wilhelmina als 
Willem V met het gereformeerde geloof grootgebracht. Het Huis van 
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Brandenburg was namelijk in het begin van de zeventiende eeuw overgaan tot 
het calvinisme, hoewel de meeste van hun onderdanen het lutherse geloof 
aanhingen en bleven aanhangen.1453 Het huwelijk tussen Willem V en 

Wilhelmina werd na probleemloos verlopen onderhandelingen gesloten op 4 
oktober 1767, te Berlijn. Ruim een maand later hield het kersverse bruidspaar 

hun intocht in Den Haag. 
 Het vorstelijk paar werd door de Hollandse regenten heel wat 
vriendelijker ontvangen dan Willem IV en Anna van Hannover in 1734. Toen 

was het ontvangst na hun huwelijk gesloten in Londen koud en kil en lieten de 
Amsterdamse burgemeesters hen op de kade staan zonder hun een officieel 
ontvangst te geven.1454 In 1767 verliep het allemaal heel anders. Er werden 

munten geslagen met de beeltenis van Willem en Wilhelmina, gravures die het 
huwelijk afbeelden werden verspreid en ook werden er plechtige intochten 
georganiseerd in alle steden die zij op hun eerste reis aandeden. Zelfs 

Amsterdam nodigde hen uit voor een bezoek, waar bals werden gehouden, 
diners georganiseerd en theaterstukken opgevoerd ter ere van het 
hoogvorstelijke bezoek.1455  

Predikanten publiceerden maar weinig preken naar aanleiding van dit 
huwelijk, zeker in vergelijking met de grote aantallen inhuldigingspreken die 
zij uitgaven. Waarschijnlijk speelde mee dat het huwelijk in Berlijn was 

gesloten. Er is slechts één huwelijkspreek bekend, vervaardigd door de 
predikant Heshusius. In zijn preek legt Heshusius vooral de nadruk op de 
betekenis van het huwelijk tussen Willem V en Wilhelmina voor de 

protestantse kerk in Nederland en Europa. De tekst waarover hij preekte is 
dan ook klassiek: Jesaja 49:23 ‘Ende Koningen zullen uwe Voedsterheren zyn’, 

een bijbelgedeelte dat in de vroegmoderne tijd vaker werd aangehaald 
wanneer de nauwe band tussen kerk en overheid ter sprake kwam. Volgens 
Heshusius hebben overheden de kerk en de godsdienst te beschermen, 

tegenwoordig vooral tegen de ‘Atheistery, Deistery, en Vrygeestery’.1456 Hij 
prijst vorsten die in het verleden het protestantse geloof hebben verdedigd, 
zoals de Engelse koningen vanaf Hendrik VIII, de Keurvorsten van Saksen en 

de Landgraven van Hessen. Ook de vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau 
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zijn volgens Heshusius voedsterheren van de kerk geweest. Zo legde Willem 
van Oranje de ‘fundamenten van eene Hervormde Republyk’ en vervolgens 
hebben zijn opvolgers de gereformeerde kerk veel weldaden bewezen.1457 Ook 

in Willem V ziet Heshusius een voedsterheer der kerk en hij is dan ook zeer 
verheugd dat de prins een huwelijk heeft gesloten met een prinses die 

belijdenis heeft gedaan ‘van haaren vaderlyken Hervormden Godsdienst’. Dit 
huwelijk ziet hij als een zegen voor het protestantisme in Nederland en in 
Europa. Hij is van mening dat het ‘op de bevestiging en bewaring van onze 

Vaderlandsche en Godsdienstige vryheid een kragtigen en veel vermogenden 
invloed’ zal hebben.1458 

Wilhelmina was op het moment dat het huwelijk gesloten werd 

slechts zestien jaar oud. Ze was geboren in 1751 uit een huwelijk tussen 
August Willem van Pruisen, de broer van Frederik de Grote, en Amalia van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. De jonge Wilhelmina groeide op aan het hof van 

Frederik de Grote, gescheiden van haar ouders. De opvoeding was in handen 
van koningin Elisabeth, Frederiks vrouw, en later ook van Sophie von 
Danckelmann, haar tweede gouvernante. Deze laatste zou een belangrijke rol 

spelen in haar opvoeding en haar verdere leven. In 1767 ging Von 
Danckelmann met Wilhelmina mee naar Nederland en zij zou de prinses 
terzijde staan tot 1790, toen Danckelmann overleed. Wilhelmina was een 

belangrijke kandidaat op de Europese huwelijksmarkt, zeker nadat haar vader 
in 1758 was overleden. Omdat Frederik de Grote geen kinderen had werd 
haar broer Frederik Willem toen aangewezen als troonopvolger. Als zus van 

de toekomstige koning van Pruisen was zij voor de Oranjes een aantrekkelijke 
partij. Met Wilhelmina hadden zij een grote vis binnengehaald.1459 Heshusius 

is zich bewust van Wilhelmina’s waarde. In zijn huwelijkspreek noemt hij haar 
‘eene Vorstin, gesprooten uit een Koninglyk Stamhuis, vermaagschapt aan 
verscheidene Koninglyke en Doorlugtige Huizen van Europa’. Ook vermeldt hij 

dat het Huis van Oranje en Brandenburg al eerder door een huwelijk met 
elkaar verbonden waren en wel door het huwelijk van de keurvorst Frederik 
Willem in 1646 met de oudste dochter van Frederik Hendrik, Louise 

Henriette.1460  
Wilhelmina was van hoge komaf en aan haar opvoeding werd volgens 

de predikant daarom ook de nodige aandacht besteed. Wilhelmina kreeg 

volgens hem een ‘Christ-Vorstelyke opvoeding, overeenkomstig haaren Hogen 
staat’. De prinses kreeg onderwijs in de ‘allernuttigste en edelste 
Wetenschappen, die zulke Doorluchtige Personagien in ’t toekomende kunnen 
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van dienst zyn’.1461 Hoewel Wilhelmina dus volgens Heshusius een goede 
opvoeding heeft genoten, betekent dit nog niet dat hij van mening is dat zij een 
aandeel in het landsbestuur dient te krijgen. Haar taken liggen op een ander 

gebied. Als eerste hoopt Heshusius dat de prinses mag worden als ‘Rachel en 
Lea, die beide ’t Huis Israëls gebouwt hebben’ (Ruth 4:11). Daarnaast 

verwacht hij van haar dat zij een ‘minzame Zoogvrouw, een vriendelyke 
Kerkvoedster, eene Handhaafster van de Hervormde leer, een voorbeeld in 
Godsdienstigheid’ en een ‘tafereel der deugden’ zal zijn.1462 Verder spreekt de 

predikant de hoop uit dat het huwelijk gepaard zal gaan met een ‘tedere en 
kuische liefde’. ‘Willem zy Wilhelminaas dierste schat, zoetste lust, liefste 
verquikking, ’t leven van haar leven! Wilhelmina zy Willems zielsvermaak, een 

trouwe noodhulp in zyn gewigtige posten, de helft van zyne grote Ziel, Ja een 
lieflyke hinde en een aangenaam steengeitje!’1463 Het huwelijk wordt net als in 
preken over Anna van Hannover als een liefdevolle relatie tussen twee 

mensen gezien, waarbij ook emoties en tederheid een rol spelen. Verder 
wordt er door Heshusius nog wel een zekere hiërarchische onderverdeling 
tussen man en vrouw gemaakt – Wilhelmina wordt immers Willems ‘trouwe 

noodhulp’ genoemd – maar verder lijkt hij toch vooral van de 
gelijkwaardigheid van beide echtelieden uit te gaan.1464 
 

Frederika Louise Wilhelmina (1770) 

Heshusius had in zijn preek de verwachting uitgesproken dat ‘de gewenschte 
gevolgen’ van het huwelijk tussen Willem en Wilhelmina, namelijk kinderen, 

‘ons by aanhoudentheid verblyden’ zullen.1465 Deze ‘gewenste gevolgen’ 
zouden pas komen in 1770 toen op 24 november een dochter werd geboren, 

Frederika Louise Wilhelmina. Eerder had het paar al een zoon gekregen, die 
bij de geboorte was gestorven. Ter gelegenheid van de doop van Louise van 
Oranje, door haar ouders later liefkozend ‘Loulou’ genoemd, werden een 

aantal preken gepubliceerd. Op zich is dit gegeven al opmerkelijk aangezien in 
het verleden uitsluitend preken werden gepubliceerd naar aanleiding van de 
geboorte van mannelijke erfgenamen. Er werden alleen naar aanleiding van 

de doop van Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en Willem V preken 
gepubliceerd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat achttiende-eeuwers in 
toenemende mate de gelijkwaardigheid van de vrouw benadrukten en het 

gezin als een eenheid zagen, gekenmerkt door liefdevolle verbanden en zorg 
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voor elkaar.1466 Een dochter was in politiek opzicht dan wel van minder 
belang, maar als lid van een gezin hoorde zij er helemaal bij. Inderdaad gaat in 
preken over Willem V in de periode 1770-1780 niet alleen de aandacht uit 

naar de stadhouder maar ook naar zijn gezinsleden. De focus is niet slechts op 
de machthebber en zijn opvolger, maar op het gezin als een eenheid. In preken 

over Anna van Hannover was dit ook al zichtbaar, hoewel daar meer de rol 
van Anna als moeder wordt benadrukt en niet zozeer het gezin als een 
gemeenschappelijk geheel.  

Bij de geboorte van Louise speelde echter ook mee dat sinds 1748 het 
stadhouderschap erfelijk was verklaard in zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke lijn. De prinses was op het moment van haar geboorte dus 

erfopvolgster. Op dit gegeven gaat de predikant Mobachius uitgebreid in. Hij 
gaat in op de opvatting die bij zijn lezers mogelijk leeft dat de geboorte van 
een prinsesje leuk is, maar dat een prins toch eigenlijk wel de voorkeur heeft. 

Mobachius geeft daarop als antwoord dat deze lieden dit ten onrechte denken. 
De geschiedenis heeft namelijk aangetoond dat er ook vrouwen zijn ‘en 
aanzienelyke Matronen’ die ‘zeer roemrugtig en Heldhaftig hebben geregeerd’. 

Zo noemt Mobachius vrouwen als Debora uit de bijbel, de Engelse koningin 
Elizabeth I en ook Anna van Hannover die volgens hem met goed gevolg het 
landsbestuur op zich hebben genomen. Ook Catharina de Grote (1729-1796), 

op dat moment tsarina van Rusland, is volgens hem een vrouw die haar 
mannetje staat en die men ‘met regt de tweede, en Vrouwelyke Alexander mag 
noemen’, aldus Mobachius.1467 Er is dus geen enkele reden om zich niet te 

verblijden over ‘de Doorlugtige en heuchelyke Geboorte van Haare Hoogheid, 
de jonge Erf-Princes’, meent Mobachius.1468 

De voorstelling van het gezin als eenheid waarbinnen liefdevolle 
relaties tot stand kunnen komen is heel duidelijk in de dooppreek van Van 
Staveren aanwezig. Van Staveren zijn we al eerder tegengekomen als 

lijkredenaar van Anna van Hannover. Nu mocht hij preken tijdens de 
doopdienst van de dochter van Willem V en Wilhelmina in de grote kerk in 
Den Haag. In zijn preek beschrijft hij hoe de geboorte van een kind ‘het harte 

van eenen trouwen Vader’ verblijdt. Maar, schrijft hij, de ‘blydschap over eene 
welgeschapene en voorspoedige ter weereld gebrachte vrucht’ wordt door ‘de 
teedere Moeder’ als eerste en het meeste gevoeld.1469 Bij een gebeurtenis als 
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een geboorte spelen emoties een belangrijke rol en in de preek van Van 
Staveren worden deze emoties ook beschreven. Zo vraagt hij zich af of er in de 
wereld ‘iets teederder [is] dan een Zuigeling’. Hij meent van niet, behalve 

misschien ‘het teeder Moederhart’ dat ‘in een zeeker opzicht nog teederder 
dan de Zuigeling zelve’ is omdat het de zuigeling voedt, koestert en 

verzorgt.1470 Niet alleen de moederliefde, maar ook de liefde van de vader 
voor het nieuwgeborene komt aan de orde in de preek. Zo schrijft Van 
Staveren dat ‘de Doorluchtigste Princesse van Orange en Nassau, uwe 

teedergeliefde Gemalinne’ een ‘Lieveling’ heeft gebaard die de prins nu met 
zijn ‘Vaderlyke liefdes-armen’ kan omhelzen.1471 Ook de predikant Claessen 
gaat in op de emoties van de ouders en op het plezier dat zij kunnen hebben 

van hun kindje. ‘Geniet’, schrijft hij, van het ‘gezichte en de lieve Lachjes van 
uwe dierbaare Spruit dat eerste vermaak, dat kinder lievende Ouders uit het 
puik hunner kinderen kunnen ontvangen!’ Daarnaast hoopt hij dat Wilhelmina 

weer spoedig zal aansterken zodat zij ‘met tederhartigheid en blydschap voor 
dat zaad’ kan zorgen.1472 

De beschrijvingen van het lieve kindje en van de privégevoelens van 

de ouders zijn nieuw in dooppreken. Voorheen werd er in dooppreken onder 
meer een analyse gegeven van de politieke situatie van dat moment of 
ingegaan op de politieke toekomst van het kind. Bij de doop van Willem III 

bijvoorbeeld, in 1651, werd de hoop uitgesproken dat hij ooit eenzelfde rol 
zou vervullen als zijn voorouders hadden gedaan, hoewel de Hollandse 
regenten daar op dat moment anders over dachten.1473 En in 1748 wordt 

Willem V als een van God afgesmeekte Samuel gezien die juist nadat het 
stadhouderschap in mannelijke en vrouwelijke lijn erfelijk was verklaard en 

de vrede te Aken was gesloten geboren werd.1474 Daarnaast werd in de 
dooppreken uit de zeventiende en achttiende eeuw benadrukt dat de ouders 
de plicht hebben het kind christelijk op te voeden. Dat is ook nog zo in de 

dooppreken over Louise. Claessen spreekt bijvoorbeeld de verwachting uit dat 
de prinses, ‘voor als nog alleen de verwachting van Nederland, al vroeg 
verheeven denkbeelden van God en Godsdienst’ krijgt ingeboezemd, ‘want 

daar aan is zeer veel gelegen in dezen dagen’.1475 Ook Van Staveren is van 
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mening dat Louise ‘eene Christelyke opvoedinge, geduurige aanqueeking, zo 
wel geestelyk als lichamelyk’ nodig heeft.1476 Verder gaan predikanten in deze 
dooppreken ook in op de regering van Willem V. Mobachius schrijft 

bijvoorbeeld dat Willem ‘met groote wysheyd, en voorzigtigheyd als een 
ervaren Piloot, en voorzigtig Stierman aan ’t roer van het scheepken van 

onsen Staat, het zelve dermaate door de golven, en klippen heenen stierd, dat 
het nergens aan stoote’.1477 Ook Van Staveren spoort Willem V zijn best te 
blijven doen. ‘Gaa voort met wel te doen’, schrijft hij, ‘en dit Volk wel te 

bestieren’.1478 Wat betreft Wilhelmina spreken predikanten de hoop uit dat zij 
een zorgzame en liefdevolle moeder zal zijn. Ook hopen zij dat de prinses nog 
meer kinderen ter wereld zal brengen. ‘Och, mocht het Uwe Hoogheden 

t’zamen gegunt worden, Uwe Kinds-kinderen te zien, Geslachten en 
Geslachten, zulk een Nakomelingschap, dat zich (onder Gods zegen) al 
wederom uitbreidende, uwen Naam, en Huis, en Roem onsterflyk maakte 

onder stervelingen’, schrijft Van Staveren.1479 
 
Willem Frederik (1772) 

Verdriet bleef het echtpaar opnieuw niet bespaard. In 1771 beviel Wilhelmina 
van een doodgeboren kindje. Maar een jaar later gaf zij het leven aan een 
gezonde zoon, Willem Frederik (1772-1843), de latere koning Willem I. Dit 

prinsje zou ooit het stadhouderschap van zijn vader Willem V als Willem VI 
overnemen, zo was de algemene verwachting. Het liep allemaal heel anders. 
Maar daar waren de predikanten die in 1772 bij de gelegenheid van de doop 

van Willem Frederik hun preken publiceerden zich uiteraard niet van bewust. 
Zij plaatsen het prinsje in de lange lijst van Oranjestadhouders vanaf Willem 

van Oranje. De predikant Blom bijvoorbeeld hoopt dat de erfprins de 
‘Dapperheid van Mauritz, het Krygsbeleid van Frederik Hendrik, de 
Heldenmoet van Willem de III., de Wetenschap en Godsvrugt van Vader, 

Grootvader, Over-Grootvader en Vorstelyke Ouders’ zal navolgen.1480 
Duidelijker dan in de preken over Louise benadrukken predikanten dat er nu 
een erfgenaam geboren is die in de toekomst zijn vader zal opvolgen. De 

dooppreken over Willem Frederik zijn dan ook meer politiek georiënteerd. Zo 
wordt er langer uitgeweid over de diensten die de Oranjestadhouders aan 
land en kerk hebben bewezen en ook zien predikanten de geboorte van de 

erfprins als een teken van Gods voorzienigheid, die de Republiek door het 

                                                                    
1476 Van Staveren, Isaäks zegen over Jacob, 24. 
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Huis van Oranje bewaren wil bij haar religie en vrijheid. In het bijzonder zien 
predikanten het gegeven dat Willem Frederik in het jaar 1772 geboren is als 
een aanwijzing dat God, twee eeuwen na de aanvang van de Nederlandse 

Opstand en een eeuw nadat Willem III het land van de ondergang redde, nog 
steeds met de Republiek en met het Oranjehuis is. De predikant Van Waenen 

schrijft bijvoorbeeld: ‘Juist in dat Jaar wort ons een Erf-prins geboren, in ’t 
welk men het eerste Eeuw-Feest viert van eene Verlossing uit het geweld van 
twee machtige Koningen, door Willem den III. ons aangebragt. Juist in dat Jaar 

wort ons een Erf-Prins geboren, waar in men gedagtenis houdt van het tweede 
Eeuwgety van onze bevryding uit Spanjes wreede Slaverny’. ‘Ô Aanbiddelyke 
Voorzienigheid!’, roept hij uit wanneer hij deze dingen overdenkt. ‘Hoe 

wonderlyk weet gy het rad der wereldsche zaken te bestuuren!’1481 
 Predikanten leggen een verband tussen enerzijds de geboorte van de 
erfprins in het jaar 1772 en anderzijds het eeuwfeest van de Nederlandse 

Opstand en de bevrijding door Willem III. Daarmee sloten predikanten aan bij 
het groeiende historisch besef na 1750 in de Republiek.1482 Bij predikanten 
komt dit historische bewustzijn tot uitdrukking in de vele historische preken 

die zij lieten drukken.1483 In het vorige hoofdstuk zagen we al dat predikanten 
preken publiceerden naar aanleiding van het eeuwfeest van de Münsterse 
vrede. Ook in de jaren zeventig van de achttiende eeuw werden er vele 

historische leerredenen uitgegeven, waarvan er enkele nog aan bod zullen 
komen. Er werd bijvoorbeeld gepreekt in 1772, 1774 en 1779 naar aanleiding 
van het eeuwfeest van de Opstand (1572), het Leidens Ontzet (1574) en de 

Unie van Utrecht (1579). Tijdens deze eeuwfeesten werd de politieke en 
religieuze identiteit van de Republiek nog eens extra onder de aandacht 

gebracht. In de dooppreken over Willem Frederik wordt dus gerefereerd naar 
deze markeringen in de tijd, deze feesten die werden gevierd. 
 Niet alleen dat Willem VI in het jaar 1772 is geboren zien predikanten 

als een teken van de hemel, maar ook dat hij op 24 augustus het levenslicht 
zag is volgens hen niet zonder betekenis. Op 24 augustus herdenkt de rooms-
katholieke kerk immers de heilige Bartholomeüs. En in de nacht van 23 op 24 

augustus 1572 vond in Parijs een massale moordpartij plaats die de 
geschiedenis in zou gaan als de Bartholomeüsnacht. Vele hugenoten, die naar 

                                                                    
1481 Kornelis van Waenen, Kerkelyke redevoering ter dankbare erkentenis van Jehova's 
trouwe [...] aan Neêrlands kerk en burgerstaat, betoont in de [...] voortplanting van het 
doorluchtig geslagt van Orange [...] by gelegentheid van de [...] doop van [...] Willem 
Frederik (Maassluis en Leiden 1772) 29-30. 
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Achttiende Eeuw 26 (1994) 147-152. 
1483 Jelle Johannes Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de 
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Parijs waren gekomen om getuige te zijn van het huwelijk tussen de latere 
koning Hendrik IV, destijds een hugenotenleider, en de dochter van de 
koningin, Magaretha van Valois, werden toen vermoord. Ook Gaspar de 

Coligny vond toen de dood. Naar dit gegeven verwijzen predikanten. De 
dochter van De Coligny, Louise, zou immers later huwen met Willem van 

Oranje en uit dit huwelijk zou een zoon voortkomen, Frederik Hendrik. Gaspar 
de Coligny wordt daarom een van de voorouders van Willem VI gezien. Van 
Waenen schrijft bijvoorbeeld: ‘juist wort ons een Erf-Prins geboren op eenen 

en denzelven dag, en waarschynlyk op het zelve uur, op welken voor twee 
hondert Jaren de behuuwde Vader van Willem den I. de Admiraal Kaspar de 
Coligni … by dat afschuwelyk bloed-bad, ik meen de Parysche Moord, op den 

24. Augustus des Jaars 1572. gepleegt, als het Hoofd der Hugenoten om het 
gezuiverde Geloof, in den vroegen Morgenstond wredelyk vermoordt is.’1484 
Willem VI werd dus geboren op de dag dat Gaspar de Coligny en vele Franse 

protestanten werden vermoord. Predikanten zien hier een aanwijzing in dat 
God deze jonge prins zal laten opgroeien tot een beschermer van het 
protestantse geloof.  

Opmerkelijk is het eigenlijk wel, de nadruk die predikanten in deze 
preken leggen op de taak die de dopeling heeft de gereformeerde kerk te 
beschermen. Vanwege de geboorte van dit jonge prinsje hebben predikanten 

van de publieke kerk weer vertrouwen in de toekomst. Het lijkt erop dat bij 
predikanten het besef langzamerhand begint door te dringen dat zij hun greep 
op de publieke sfeer dreigen te verliezen door de groei van een nationale 

communicatiegemeenschap. Daardoor werden in de tweede helft van de 
achttiende eeuw de structuren van het confessionele domein doorbroken, 

‘doordat mensen zich zelfstandig buiten de officiële getolereerde kerkelijke 
lichamen begonnen te organiseren, en naar een nieuwe vorm van religieuze 
consensus streefden.’1485 Tijdens de socratische oorlog die in 1769 uitbarstte 

en pas in 1773 werd beëindigd door toedoen van de Staten van Holland en de 
polemiek rond de Santhorstse Geloofsbelijdenis (1772), een scherp stukje 
dichtkunst van de hand van Elisabeth Wolff (1738-1804), kon het niemand 

meer zijn ontgaan dat het verlichte deel der natie weinig ingenomen was met 
het exclusivisme van de publieke kerk en het pessimisme van de theologie van 
Dordrecht.1486  

                                                                    
1484 Van Waenen, Kerkelyke redevoering, 30. 
1485 Joris van Eijnatten, ‘Orthodoxie, ketterij en consensus, 1670-1850. Drie historische 
vertogen over religie en openbaarheid’, Bijdragen en mededelingen betreffende de 
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De predikant Blom verwijst vermoedelijk naar deze debatten 
wanneer hij schrijft dat velen ‘hunne Talenten, Geleertheit en Bequaamheid, 
inzonderheid de geheiligde Digtkunde misbruiken, tot het honen, schenden, 

lasteren zelfs in openbaren Druk van Vaderen des Vaderlands, van de Synode 
van Dort, de Gereformeerde Kerk en Leer, zo wel als regte Voorstanders en 

yverige Belyders’.1487 Geen wonder dat predikanten die onverkort de status 
van de bevoorrechte kerk wensten te handhaven hun heil zochten bij de 
stadhouder en zijn familie, aangezien Willem V wat betreft godsdienstpolitiek 

conservatief was en zelfs nog in 1801 bleef vasthouden aan het confessionele 
uitgangspunt dat alleen lidmaten van de gereformeerde kerk 
overheidsbeambten konden bekleden.1488 Predikanten drongen daarom in 

deze dooppreken aan op de bescherming en patronage van de stadhouder en 
hoopten dat de toekomstige Willem VI in de voetsporen van zijn vader zou 
treden door de gereformeerde kerk te beschermen. Van Waenen bijvoorbeeld 

is van mening dat er genoeg reden is om te denken dat ‘Neêrlands Zion en 
Jersalem onder de Regering der Orange-Vorsten … ter beschaming van alle, 
die onzen Voorspoed benyden, zal groeijen en bloeijen zo lang de Wereld 

staat.’1489 De predikant Munnekemolen hoopt dat Willem Frederik niet minder 
dan zijn vader een ‘Voedsterheer van Gods Kerk’ en een ‘Beschermer zoo wel 
van de voorregten van den Kerk als Burgerstaat’ zal zijn.1490 En ook Haak 

spreekt de verwachting uit dat deze ‘sesde Willem’ een ‘Beschermer van ’t 
geloof’ zal zijn.1491 

De geboorte van de erfprins is een zichtbaar teken van de voorspoed 

van het Oranjehuis en daarmee van de voorspoed van de Republiek. De 
weldadige regering van Oranjestadhouders lijkt nu ook in de toekomst te 

kunnen worden voortgezet. Dat een regering onder de bezielende leiding van 
een Oranje weldadig is, behoeft volgens predikanten geen betoog. Zij roemen 
het wijs beleid en de dapperheid van de Oranjestadhouders in het verleden en 

ook zijn zij blij met de daden en deugden van Willem V. Zo noemt Van Waenen 
de regerende stadhouder een ‘Vrede-Vorst’ in wie ‘als uit de vermenging van 
zo veel Koninglyk en Vorstlyk bloed gesproten, alle Vorstelyke Deugden en 

Hoedanigheden, die aan het Nassauwer-Huis altoos eigen geweest zyn, zig als 
in één punt vereenigen.’1492 De predikant Blom heeft het over zijn ‘aangeboore 
zedigheid’, ‘vorstelyk verstand, gemaklykheid om te naderen’ en ‘liefde tot den 

                                                                    
1487 Blom, Gods belofte aan Salomo, 24. 
1488 Schutte, Oranje, 132-134. 
1489 Van Waenen, Kerkelyke redevoering, 19. 
1490 Joannes Munnekemolen, Kerkrede by gelegenheid van de bediening des heiligen 
doops met de benaaming van Willem Fredrik aan [...] den heere erf-prins van Oranje en 
Nassau (Den Haag 1772) 11-12. 
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openbaren Godsdienst’ en noemt Willem V ‘een andere Mauritz’ die de 
‘bescherming van de Gereformeerde Leer, en deszelfs wettige Regten’ hoog in 
het vaandel draagt.1493 Munnekemolen tenslotte, die preekte tijdens de 

doopplechtigheid in Den Haag, spoort de stadhouder aan ‘met wysheid, 
billykheid, gematigdheid, regtveerdigheid en goedertierenheid’ te blijven 

regeren. ‘Vaar voort’, schrijft hij, ‘weduwen en weezen te troosten, elendigen 
te helpen, naakten te kleeden, hongerigen te spysigen, en dorstigen te 
drenken’.1494 

Hoewel de prinses minder in de belangstelling staat dan haar zoon en 
haar echtgenoot richten predikanten ook aan Wilhelmina een aantal aardige 
woorden. Volgens Blom blinkt Wilhelmina niet alleen in schoonheid en 

bevalligheid uit, ‘maar ook en vooral in Godsvreeze en verwonderlyke 
zedigheid, gelyk ook openbare Godsdienstigheid’.1495 Munnekemolen beperkt 
zich in zijn representatie van de prinses tot het aandeel dat Wilhelmina heeft 

in de voortplanting. Volgens de predikant is het een zegen dat God ‘hare 
Koninglyke Hoogheid tot eenen vrugtbaren wynstok stelt aan de zyde van uw 
huis, en dat Hy het uwen Doorlugtigen en by Nederland zeer geliefden Stam, 

aan gene mannelyke spruit, … heeft laten ontbreken.’1496 Van Waenen is wat 
langer van stof en hoopt dat Wilhelmina nog lang ‘een Abigaïl in ware wysheid 
en goede voorzorg; eene Dorcas in goede werken en weldadigheid; eene 

Debora in kloekmoedigheid, eene Moeder in ons Israël; eene Zoogvrouw van 
Zion; eene flonkerbag [flonkerjuweel] van Nederland; de Lust en Roem van 
haren Doorluchtigen Echt-genoot, en het Leven van zyn dierbaar Leven!’ zal 

blijven. Verder spreekt Van Waenen de hoop uit dat de prinses ‘als een 
vrugtbare Wynstok’ nog ‘vele ranken’ voortbrengt ‘die het Protestantendom 

luister en wasdom geven; die Oranges Naam van Kind tot Kind voortplanten, 
en die het Huis van Brandenburg met deze Republiek door eene 
onverbrekelyke, en in wederzyds bloed gevestigde, Vrindschap zamen 

strengelen!’1497 
 
Willem George Frederik (1774) 

Lang hoefde Van Waenen op de volgende rank die Wilhelmina voortbracht 
niet te wachten. In 1774 werd opnieuw een prins geboren die de namen 
Willem George Frederik (1774-1799) meekreeg. Deze prins, Frederik, die in 

familiekring Fritz werd genoemd, zou op ongelukkige wijze tijdens een 
veldtocht in Italië in de nacht van 5 op 6 januari 1799 sterven aan de gevolgen 
van een ziekte die hij had opgelopen. Van dit prinsje is slechts één dooppreek 
                                                                    
1493 Blom, Gods belofte aan Salomo, 18. 
1494 Munnekemolen, Kerkrede Willem Frederik, 15. 
1495 Blom, Gods belofte aan Salomo, 19-20. 
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bekend, die van Munnekemolen, die ook nu weer preekte tijdens de bediening 
van de doop in Den Haag. Het belangrijkste thema dat Munnekemolen in zijn 
preek aansnijdt is Gods zegen. De Republiek plukt de vruchten van de ‘tedere 

zorg, het waakzaam oog, en wys beleid van onzen tegenwoordigen Erf-
Stadhouder, Willem den Vyfden’ en hij hoopt dat diens regering ‘door den 

godlyken Zegen in ongestoorden Vrede’ mag worden voortgezet. Niet alleen 
de Republiek, ook het Huis van Oranje heeft reden God te danken. Willem V is 
namelijk volgens de predikant meer nog dan zijn voorouders het voorwerp 

van de goddelijke zegen aangezien zijn Huis nu ‘door twee gezegende Prinsen, 
als twee Steunpilaren, geschraagt en ondersteunt’ wordt.1498  

Van de twee zonen van Willem en Wilhelmina verwacht 

Munnekemolen veel, want ‘De Nederlandsche Tuin brengt geen edeler 
plantsoenen voort, en kweekt geen dierbarer Spruiten, dan de Kinderen van 
onzen geliefden Erf-Stadhouder, die tevens Kinderen van het Land, en den 

Staat zyn.’1499 Daarom is een goede opvoeding noodzakelijk. Munnekemolen 
raadt Willem V aan ‘op het voetspoor van Roemwaardige Koningen en 
Vorsten, na wyze en Godvrugtige mannen’ uit te zien, want alleen dan zal zijn 

‘huiselyk geluk bestendig, en volkomen’ zijn. Van Wilhelmina, ‘de Vrugtbare 
Moeder’ verwacht de predikant dat zij nog meer kinderen ter wereld zal 
brengen en tevens hoopt hij dat zij ‘vrugtbaar [zal] zyn in goede werken’ en 

dat de ‘verhevenheid harer deugden de Hoogheid harer geboorte te boven’ zal 
gaan.1500 
 

5.3 Historische leerredenen 

Vrijheid contra tirannie 

Wie de historische leerredenen leest die in de periode 1772-1779 zijn 
gepubliceerd, zal opmerken dat één woord speciale aandacht krijgt van 
predikanten: vrijheid. De preken waar we het over hebben zijn vooral 

geschreven naar aanleiding van het eeuwfeest van de Nederlandse Opstand en 
de politieke en religieuze omwenteling die daarmee gepaard ging. Die 
becommentariëren predikanten meestal vanuit de invalshoek van een enkele 

stad. Het is eigenlijk opmerkelijk dat deze preken nog nauwelijks zijn 
bestudeerd, want ze geven een indrukwekkend getuigenis van de politieke en 
religieuze waarden die de kerkelijke en wereldlijke elites aan de vooravond 

van de patriottentijd koesterden. Want hoewel de teksten geschreven zijn 
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door predikanten, uit de opdrachten van de preken kan men afleiden dat de 
stedelijke elites nauw betrokken waren bij deze plechtige herdenkingen en 
vaak de opdracht gaven een feestelijke rede te houden.  

 In de historische leerredenen worden de gruwelijkheden van de 
inquisitie en vooral de tirannieke heerszucht van Filips II breed uitgemeten. 

De Spaanse koning wordt door predikanten gezien als een bloeddorstig 
heerser, een tiran, een andere Rehabeam. De predikant Rutgers heeft het over 
het ‘prangend juk der slavernye, waar mede Koning Carel en in ’t byzonder 

zyn Zoon Philips in weerwil van de aangeboorene handvesten onzer vaderen, 
hun ter dood toe drukte’.1501 Filips II was, aldus de Middelburgse predikant 
Van der Sloot, ‘een geboren Vyand van de Protestanten, en geheel vergiftigd 

met de Spaansche Hoogmoed en Wreedheid’.1502 Nieuw in preken is dat Filips 
II als een Spaanse vorst wordt gezien en dat aan zijn nationaliteit bepaalde 
karaktereigenschappen verbonden worden. Voorheen werd dat niet 

benadrukt, maar nu wel. De predikant ’sGravezande schrijft bijvoorbeeld: 
‘Philip was een Spanjaard van geboorte en opvoedinge, en gedroeg zich als 
een Spanjaard.’ Onderdeel van zijn Spaanse identiteit is dat Filips de 

protestanten streng vervolgde, aldus ’sGravezande.1503 Ook Hinlopen schrijft 
dat Filips II een ‘hooghartig Spanjaard’ was en als gevolg daarvan een 
‘onverzettelyk wreede dwingeland’.1504 Het Spaanse katholicisme, brute 

gewetensdwang en kettervervolging gaan hand in hand, aldus predikanten. 
Filips II staat – net als Lodewijk XIV een eeuw geleden – symbool voor alles 
waar de politieke elites een afkeer van hebben: absolutisme, gewetensdwang, 

tirannie en vervolging.  
 Tegenover de dwingeland Filips II wordt door predikanten vaak de 

vrijheidsminnende Willem van Oranje geplaatst. De vader des vaderlands 
wordt door het gros van de predikanten gezien als degene die de 
fundamenten van de Republiek gelegd heeft, hoewel een aantal predikanten 

zijn optreden tijdens de Opstand minimaliseert en de stadsbewoners een 
hoofdrol geeft in het verkrijgen van de vrijheid. Deze ‘democratisering van 

                                                                    
1501 Abraham Rutgers, Het tweede eeuwgetyde van Amersfoorts hervorming plechtig 
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militaire moed’1505 heeft misschien vooral te maken met het gegeven dat veel 
preken vanuit het perspectief van een enkele stad geschreven zijn, maar het 
zou ook kunnen dat de wat meer staatgezind georiënteerde predikanten op 

deze manier aan Oranje zo weinig mogelijk woorden vuil hoefden te 
maken.1506 Toch geven de meeste predikanten Willem van Oranje een plekje in 

hun preek, ook al is het soms een kleine. Van Iperen schrijft bijvoorbeeld dat 
de Middelburgers en de Zeeuwen hun ‘borgerlyke en godsdienstige 
voorregten’ te danken hebben aan ‘de liefde en zorge, aan het goed en bloed 

van Vader Willem’.1507 Oranje was het, daar zijn de meeste predikanten het 
wel over eens, die de Spaanse tirannie brak en de vrijheid vestigde. Hij was 
het die, zo schrijft Van de Velde, ‘het verdrukte Nederland te hulpe’ kwam en 

‘zig tegen de onderdrukkinge van dien Monarch en de dwingelandy van Alva’ 
verzette.1508 Met recht mag men ‘Vader Willem’ daarom de ‘Grondlegger onzer 
vrijheid noemen’, aldus Van der Bell.1509 

 Door de Opstand ontstond een staat die gegrondvest was op vrijheid 
en godsdienst. Deze twee, godsdienst en vrijheid, worden nog steeds als een 
betekenisvol koppel gezien. Toch schenken predikanten in hun historische 

leerredenen meer aandacht aan de vrijheid in politieke zin. Deze politieke 
vrijheid wordt meestal uitgelegd als het tegenovergestelde van een regering 
door een absolute monarch. De ‘ware Vryheid bestaat daarin’, aldus Van der 

Sloot, ‘dat de Wetten op den Throon zitten, en Overheden en Onderdanen naar 
die Wetten handelen.’1510 Limited government is een belangrijk principe voor 
predikanten. Streso bijvoorbeeld prijst zichzelf gelukkig dat hij onderdaan is 

van ‘roemwaardige Overheden, welker hoogste grootheid daarin bestaat, dat 
zy, zelve aan de wetten onderworpen, het welzyn van een vry Volk tot haar 
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plegtige redenvoeringe ter gedagtenisse der afwerpinge van het Spaansch Juk, 
uitgesproken in de groote kerk ter Veere (Middelburg 1772) 68. 
1508 Van de Velde, Tweehonderd-jarig jubelfeest Zierikzee, 24. 
1509 Theodorus van der Bell, De dankbaarheid, als eene noodzaaklijke pligt voorgesteld, 
ter geleegenheid van het tweede eeuw-feest van het ontzet van Leyden; in eene leer-rede 
over psalm IX. verss. 2-4. te Rhijnsburg. Verzameling van vaerzen en tractaten. 
Uitgegeeven op het tweede eeuwgetyde van Leydens beleg en ontzet (Amsterdam 1774) 
47. 
1510 Van der Sloot, Twe Honderdjarige Gedagtenis, 77. 
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hoogste wet rekenen.’1511 ‘Salus Populi Summa Lex Esto’, aldus ’sGravezand. 
‘De welvaard des volks zij hier de hoogste wet.’1512 In deze uitlatingen 
weerklinkt het twee eeuwen eerder opgestelde Placcaet van verlatinghe 

(1581) waarin te lezen is ‘dat d’ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot 
behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt … onderdanig te wesen 

en als slaven te dienen: maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder 
dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te 
regeeren’.1513 De predikant Brahe herinnert zijn lezers er nog eens aan dat 

juist daarom de Nederlanders in opstand zijn gekomen, omdat Filips II op een 
willekeurige en tirannieke manier regeerde. ‘Zo gaat het’, aldus de predikant 
verwijzend naar de Opstand, ‘wanneer die valsche Staatsregel eenmaal 

doorgedreven wordt, dat niet de Overheid om het Volk zy, maar het Volk om 
de Overheid!’1514 De vrijheid die de Nederlanders hebben verkregen is 
kostbaar en mag nooit verkwanseld worden. ‘Wy zyn’, schrijft van der Sloot, 

‘door ’s Heeren Goedheid, een Vry Volk … Onwaardig den naam van Vrye 
Nederlanders! Die de onschatbare Vryheid zouden willen verkopen om een 
Linzenkooksel.’1515 Ook ’sGravenzande is die mening toegedaan. ‘Elk, die een 

druppel vaderlandsch bloed in de aderen heeft’, aldus de predikant, ‘schatte 
op hoogen prijs de Vrijheid zonder losbandigheid’.1516 
 De overwinning op de Spanjaarden zien predikanten als een 

overwinning van de vrijheid op de tirannie. Op dezelfde manier zien zij de 
overwinning van het protestantisme op het katholicisme als een overwinning 
van het zuivere geloof op bijgeloof en gewetensdwang. Toch weten 

predikanten de verleiding te weerstaan de huidige katholieken nog eens een 
schop na te geven. Zij pleiten daarentegen voor tolerantie voor en geduld met 

deze bevolkingsgroep. Hinlopen bijvoorbeeld is van mening dat men 
weliswaar de godsdienst zuiver moet bewaren maar degenen die een andere 
godsdienst aanhangen ‘moeten wy noch haten, noch smaden, noch vergelyken, 

maar zachtmoedig en liefderyk, met woord en voorbeeld, zoeken te recht te 
brengen’, aldus de predikant.1517 Ook Mobachius is van mening dat 
katholieken met respect behandeld dienen te worden en niet lastig gevallen 

mogen worden: ‘Drijft nooit de spot met hen, en met hunne Godsdienst, dat 
verbitterd meer dan het verbeterd’. Gereformeerden moeten eerder 

                                                                    
1511 Clemens Streso, Kerkreden op het tweede eeuwfeest van Leydens ontzet. 
Verzameling van vaerzen en tractaten. Uitgegeeven op het tweede eeuwgetyde van 
Leydens beleg en ontzet (Leiden 1774) 39. 
1512 ’sGravezande, De Unie van Utrecht, 119 
1513 Placcaet van verlatinghe (Leiden 1581). 
1514 Jan Jacob Brahe, Kerkelyke Redenvoering, ter gelegenheid van het weede eeugetyde 
der Vilssingsche vryheid (Vlissingen 1772 ) 14. 
1515 Van der Sloot, Twe Honderdjarige Gedagtenis, 76-77. 
1516 ’sGravezande, De Unie van Utrecht, 122. 
1517 Hinlópen, Leerrede op de tweede vereeuwing, 26. 
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‘vriendelik en beschyden tegen hen’ zijn aangezien ook katholieken ‘gewillig 
de nodige Burger- en Lands-Lasten’ dragen. Bovendien hebben 
gereformeerden ‘thans geene bezondere redenen’, aldus de predikant, ‘om in 

’t algemeen over hen te klagen’.1518 Zijn pleidooi voor respect en 
verdraagzaamheid gaat trouwens hand in hand met waarschuwingen tegen 

rooms-katholieke gebruiken. In een andere preek schrijft hij dat er vele 
gereformeerden zijn ‘die de Roomze bygelovigheden, en ydelheden navolgen’. 
Mobachius geeft een aantal voorbeelden van dit roomse bijgeloof en daarmee 

biedt hij een prachtige inkijkje in de Nederlandse volkscultuur uit de 
achttiende eeuw. Zo heeft hij het over het gebruik ‘een drie dubbelde 
gemaakte kaars aan te steken’ op drie Koningen, ‘het koopen van gebakke 

zoete koeken, en van deeg gemaakte beeldekens’ die men op Sinterklaasavond 
aan kinderen uitdeelt en ‘het eeten, schilderen, verwen, en gooien met eyeren’ 
op Pasen.1519 

 
De stadhouderlijke familie 

In de historische preken die verschenen in de periode 1772-1780 komt de 

stadhouderlijke familie er bekaaid van af. Enerzijds heeft dat te maken met het 
gegeven dat het in deze preken voornamelijk gaat om herdenkingen. Het 
draait in deze teksten dus voornamelijk om representaties van het verleden 

en niet van het huidige tijdsgewricht of de toekomst. Daarbij komt dat in deze 
preken het stedelijk perspectief vaak centraal staat. De stedelijke elites krijgen 
voldoende aandacht, de stadhouder veel minder. Toch wordt er door een 

enkeling wat over de stadhouderlijke familie gezegd. Van Iperen bijvoorbeeld 
ziet in Willem V de erfgenaam van Willem van Oranje, Maurits en Frederik 

Hendrik en hoopt dat God hem, zijn vrouw en zijn dochter zal blijven 
zegenen.1520 Ook Brahe hoopt dat het geslacht Oranje-Nassau nog lang zal 
bestaan. Hij hoopt dat God Wilhelmina, die op dat moment zwanger is, zal 

zegenen en haar tot ‘eene blyde en gelukkige moeder van een beminnelyke 
Huwelyksvrucht’ zal maken.1521 Mobachius tenslotte hoopt dat er altijd uit het 
Huis van Oranje ‘getrouwe, en edelmoedige Vorstanders en Heldhaftige 

Beschermers van de Vryheid deezer Landen mogen gezien worden’, zodat 
Nederland zich ook in de toekomst te ruste mag leggen onder ‘de aangenaame, 

                                                                    
1518 Joachimus Mobachius, Plegtige rede-voering, ter gedagtenis-vernieuwing, van de 
veroveringe der vermaarde hoofdstad 'sHertogenbosch, den 17. september 1629. door 
Fredrik Hendrik (Den Bosch 1779) 50. Deze preek is overigens een herziene versie van 
een preek die eerder in 1758 is gepubliceerd. 
1519 Joachimus Mobachius, Gedenteken opgericht ter herdenking van het Tweemaal 
Honderdjaarig Tydgewricht, en Jubelfeest, zoo van de Reformatie in ’t Gemeeen, als het 
dies aangaande voorgevallene in den jaare 1578. Omtrent Kerk en Burgerstaat te 
Amsterdam in ’t bezonder, in eene plechtige leerreden (Amsterdam 1778) 72-73. 
1520 Van Iperen, Tweehonderdjarige Jubel-Feest der Nederlandsche Vryheid, 77-78. 
1521 Brahe, Kerkelyke Redenvoering, 92. 
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en schaduwryke Lommer van den geurigen, en reeds zoo zeer 
vruchtdragenden Orange boom’.1522 
 Naast deze historische preken is er ook nog een gelegenheidspreek 

gepubliceerd bij gelegenheid van een bezoek van de stadhouderlijke familie 
aan de stad Den Bosch in het jaar 1773. De predikant Van Drunen mocht 

tijdens de kerkdienst voorgaan. Hoewel de predikant in zijn preek aangeeft lid 
te zijn van het Zeeuws genootschap der wetenschappen te Vlissingen, is zijn 
preek allesbehalve vernieuwend of werelds te noemen. Met droefheid stelt 

Van Drunen vast dat er sprake is van ‘eene toenemende ongezindheid tegen 
de vastgestelde hervormde Leer.’ Deze aanvallen komen volgens hem niet van 
buiten, maar van binnen de kerk. Hij acht het bepaald niet ‘vaderlandsch’ dat 

‘zoogenaamde belyders van onzen hervormden Godsdienst … smadelyk 
spreken van de politieke en kerkelyke Voorstanders der vrye genadeleere’.1523 
Van Drunen herinnert zijn gehoor er nog eens aan dat God niet alleen de 

vrijheid maar ook de gereformeerde godsdienst in Nederland gevestigd heeft 
en dat hij de Oranjes ‘tot een gezegend middel sedert twee eeuwen gebruikte, 
en noch, noch gebruikt’ om de gereformeerde kerk te handhaven. Hij is 

verheugd in Willem V ‘eenen machtigen Beschermheer’ te herkennen ‘van de 
zuivere genade leere van den publieken Godsdienst’. 1524 Tussen orangisme en 
gereformeerde rechtzinnigheid ziet Van Drunen dan ook een rechtstreeks 

verband. ‘Al wat recht Vaderlansch, en onvermengd gereformeerd denkt, tilt 
de belangen van Uw Doorluchtig Huis even zorgelyk als die van Land en 
Kerke’, zo schrijft hij.1525 

 
Conclusie 

Aan de vooravond van de patriottentijd lijkt de politieke en religieuze elite 
zeer bewust te zijn van haar politieke en religieuze identiteit. De Nederlandse 
Opstand speelde als oorsprongverhaal daarin een belangrijke rol. Dit verhaal 

werd op zo’n manier verteld dat de waarden die die de elite erop nahielden, 
zoals politieke vrijheid, limited government, gewetensvrijheid en 
protestantisme, scherp werden onderscheiden van hetgeen zij verfoeide: 

absolute monarchie, willekeur, gewetensdwang, tirannie, onderdrukking en 
rooms-katholicisme. Zeer geprononceerd stellen predikanten vast dat de 
Nederlanders een vrij volk zijn en dat deze vrijheid kostbaar is. In de 

stadhouder zien zij op dat moment nog geen bedreiging van de vrijheid. Mocht 

                                                                    
1522 Mobachius, Gedenteken opgericht, 84. 
1523 Johan Jacob van Drunen, De gemeinte van Israel tot het intreden voor land en kerke 
opgewekt: vertoond in eene leerreden, naar psalm CXXII:6. Uitgesproken in de Groote 
Kerke te 's Hertogenbosch den XIII. van wiedemaand MDCCLXXIII: ter hoge 
tegenwoordigeheid van [...] Willem den V. (Utrecht 1774) 28-29. 
1524 Van Drunen, De gemeinte van Israel, 34, 40. 
1525 Ibidem, 40. 
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een enkeling van mening zijn geweest dat Willem V wel een gevaar was voor 
de vrijheid, dan hield hij deze opvatting onder de pet. Ook later, tijdens de 
patriottentijd, werd er slechts sporadisch een directe aanval op Willem V 

geplaatst. Meestal wordt kritiek via omwegen geleverd en pas later, als de 
politieke discussies een climax bereiken, in 1785 en 1786, durven predikanten 

directe kritiek te leveren op de stadhouder. In de periode 1766-1780 is dat 
alles nog niet aan de orde. Predikanten lijken bijzonder gelukkig te zijn met 
het land waarin ze wonen en de regering die hen bestuurt. Naar aanleiding 

van het tweede eeuwfeest van de Unie van Utrecht in 1779 klonken nog enkel 
tevreden geluiden. De Unie werd een ‘wonderbaarlyk kunststuk’ genoemd 
waaruit ‘al ons geluk vloeid’.1526 Volgens de predikant ’sGravezande is de Unie 

van Utrecht ‘eene uitneemende Grondzuil van onzen Staat en Vrijheid … waar 
door Eendragt, die magt maakt, konde bloeijen, en ’t gemeene welzijn 
vereenigd gaan met bijzondere welvaard’. Veel goeds is daaruit 

voortgekomen, aldus de predikant, waaronder ‘Bestendige vrijheid, 
gezuiverde Godsdienst, uitgebreide Voorspoed, en bestendigde Vrede’.1527 Dat 
laatste zou niet lang duren, want in december 1780 brak de Vierde Engelse 

Oorlog uit. 

5.4 Patriotten 

Inleiding 

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond in de Republiek een 
nationale communicatiegemeenschap van verlichte burgers die zich 
aanvankelijk druk maakten om morele en culturele aangelegenheden en 

vervolgens zich inlieten met de politiek. Het tijdschrift speelde daarin een 
belangrijke rol. Vanaf 1780 wisten de politieke tijdschriften het 

medialandschap in de Republiek te domineren en de toon te zetten. Met name 
de periodieke patriotse pers was enorm invloedrijk en wist de publieke opinie 
naar zijn hand te zetten en te sturen. Tijdschriften droegen op die manier bij 

aan het proces van politisering in de Republiek. Zonder de opkomst van de 
periodieke pers is een supragewestelijke beweging als de patriottenbeweging 
niet goed denkbaar.1528 Deze media wisten de publieke sfeer op wekelijkse 

basis te structureren en te reageren op gebeurtenissen in heel de Republiek. 
Een belangrijk en invloedrijk tijdschrift dat in deze tijd de toon aangaf was het 
patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, dat wekelijks of 

                                                                    
1526 Geciteerd naar: G.J. Schutte, ‘Van grondslag tot breidel der vrijheid’ in: S. 
Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg ed., De Unie van Utrecht. Wording en werking van een 
verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979) 199-200. 
1527 ’sGravezande, De Unie van Utrecht, 109, 115. 
1528 Nicolaas van Sas, ‘The Netherlands 1750-1813’ in: Hannah Barker en Simon 
Burrows ed., Press, politics and the public sphere in Europe and North America, 1760-
1820 (Cambridge enz. 2002) 48-68. 



 
348 
 

tweewekelijks van 1781 tot 1787 verscheen.1529 Het aloude medium van het 
pamflet kwam door de opkomst van tijdschriften ietwat op de achtergrond te 
staan, hoewel ook pamfletten in de patriottentijd een zodanig bereik hadden 

dat ze eveneens als voertuig van de publieke opinie beschouwd kunnen 
worden.1530 Te denken valt bijvoorbeeld aan een van de beroemdste en 

belangrijkste geschriften uit deze tijd, namelijk Aan het volk van Nederland uit 
1781, het geruchtmakende pamflet geschreven door Joan Derk van der 
Capellen tot den Pol (1741-1784).  

 De terechte vraag kan opgeworpen worden hoe de bestudering van 
pamfletpreken in de periode 1781-1787 kan bijdragen aan de 
historiografische discussie over de patriottentijd. Het medium van de 

pamfletpreek was in de vroegmoderne tijd zeker van groot belang, maar in de 
loop van de achttiende eeuw verschenen er andere media ten tonele die de 
aandacht van lezers trokken.1531 Toch kunnen historici de pamfletpreken die 

in deze periode verschenen volgens mij niet straffeloos negeren. Predikanten 
vervulden nog steeds een belangrijke rol als opinieleider, in elk geval op 
lokaal niveau. Wat zij hun kerkleden en lezers voorhielden is nog niet eerder 

op een systematische wijze bestudeerd. De preken die zij ten tijde van de 
woelingen publiceerden zijn van groot belang omdat zij laten zien hoe 
gepoogd werd met gebruikmaking van eenvoudige taal en makkelijk te 

begrijpen denkbeelden lezers en toehoorders te overtuigen van de patriotse 
zaak. In patriotse preken treft men geen hoogdravende, door Price, Priestley 
of Amerikaanse revolutionairen geïnspireerde politieke theorie aan. Wel 

geven preken een unieke inkijk in de wijze waarop predikanten 
hartstochtelijk en zelfverzekerd het patriottenstandpunt verwoordden.  

Verder is er in het algemeen nog weinig geschreven over de rol die 
religie speelde in de patriottenbeweging. Voor de Amerikaanse vrijheidsstrijd 
en de Franse revolutie is er door buitenlandse historici gewezen op de invloed 

die het religieuze discours had op legitimaties van revolutie en verzet.1532 Wat 

                                                                    
1529 P.J.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Een 
bijdrage tot de kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw (Hilversum 2002).  
1530 Sofie Cerutti, ‘Nieuwe media en interactieve communicatie. Over tĳdschriften in de 
achttiende eeuw’, Spiegel der letteren 46 (2004) 273. 
1531 Joris van Eijnatten, ‘Reaching audiences. Sermons and oratory in Europe, 1660-
1800’ in: Stewart J. Brown e.a. ed., Cambridge History of Christianity VII. Enlightenment, 
Reawakening and Revolution 1660-1815 (Cambridge enz. 2006) 128. 
1532 Zie bijvoorbeeld: Dale K. Van Kley, The religious origins of the French Revolution. 
From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791 (New Haven en Londen 1996); Robert 
A. Ferguson, The American enlightenment, 1750-1820 (Cambridge MA enz. 1997) 
hoofdstuk 3; Nicolas Guyatt, Providence and the invention of the United States, 1607-
1876 (Cambridge enz. 2007); James B. Bell, A war of religion. Dissenters, Anglicans and 
the American Revolution (Basingstok 2008); Wellenreuther, The revolution of the 
people, 91-124. 
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betreft de ‘Nederlandse revolutie’ is er nauwelijks aandacht voor de invloed 
van predikanten of een religieus vertoog.1533 Wat bijvoorbeeld vaak wordt 
vergeten is dat belangrijke patriottenleiders zoals F.A. van der Kemp (1752-

1829) en IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812) predikanten waren en preken 
publiceerden. Veel van hun geschriften zijn wel geanalyseerd door historici, 

maar de preken die zij uitgaven hebben zij meestal genegeerd. Toch zijn deze 
preken belangwekkend, ook omdat patriotse predikanten een nieuw, krachtig 
vertoog creëerden waarin het begrip vrijheid een religieuze lading kreeg. Het 

begrip vrijheid in handen van predikanten als Van der Kemp en Van 
Hamelsveld kreeg de status van een goddelijke opdracht, een taak die men 
niet verzaken mocht. Het werd als een grote zonde gezien deze vrijheid links 

te laten liggen. Verder blijkt uit preken dat predikanten zeer goed op de 
hoogte waren van de discussies die gevoerd werden in de patriotse pers. 
Sommige predikanten verwijzen in hun preken expliciet naar patriotse 

tijdschriften om hun opinies te verantwoorden en anderen bevelen hun lezers 
dergelijke tijdschriften aan. Omgekeerd beval een tijdschrift als De Post van 

den Neder-Rhijn haar lezers patriotse preken aan1534 en ook werden patriotse 

preken in de Vaderlandsche letteroefeningen, een literair-cultureel tijdschrift, 
zonder uitzondering positief gerecenseerd.1535 In het publieke debat speelden 
pamfletpreken dus zeker nog een belangrijke rol. Dat blijkt ook wel uit de 

enorme aantallen preken die er in de periode 1781-1786 op de markt 
verschenen. 

Een van de opvallendste aspecten van de preken die er in deze 

periode gepubliceerd werden is dat er maar bar weinig orangisme in te vinden 
valt. Ongenuanceerd gesteld kan men zeggen dat de preken die in deze 

periode het licht zien vrijwel allemaal patriots zijn. Nog niet eerder vielen 
predikanten tijdens het bewind van een Oranje de stadhouder zo massaal af. 
Voorheen hadden predikanten, zeker de predikanten van de gereformeerde 

kerk, altijd het zittende regime gesteund. Zij ondersteunden met hun preken 
de heersende politieke en religieuze orde. In dit verband citeerden we reeds 
in een eerder hoofdstuk de Dordtse kerkenorde uit 1618, waarin stond dat  

 

                                                                    
1533 Zie echter: Simon Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke 
Nederlanden, 1780-1813 (Amsterdam 1989) 100-107; M. Evers, ‘Angelsaksische 
inspiratiebronnen voor de patriottische denkbeelden van Joan Derk van der Capellen’ 
in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse 
revolutie? (Amsterdam 1988) 206-217;  J. van den Berg, ‘Hervormden, dissenters en de 
patriottenbeweging’ in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., 1787. De Nederlandse 
revolutie?, 122-133; Van Eijnatten, Liberty and concord, 278-292. Ook Joost Rosendaal, 
De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 (Nijmegen 2005) heeft 
aandacht voor met name de bijbelse rolmodellen waarvan patriotten gebruik maakten. 
1534 Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn, 318. 
1535 Bosma, Woorden van een gezond verstand, 249, n. 291. 
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Het geldersche zwynengebroed, Rijksmuseum Amsterdam 
Willem V werd in de jaren tachtig van de achttiende eeuw slachtoffer van 

negatieve beeldvorming. In prenten en geschriften werd hij belachelijk gemaakt 
en bekritiseerd. 
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alle gereformeerde predikanten verplicht waren ‘de gansche gemeente  
vlijtighlijk en oprechtelijk in te scherpen, de gehoorzaamheid, liefde en 
eerbiedigheid, die ieder van hen den Overheden schuldig is’.1536 Kritiek op 

overheden werd als ongepast beschouwd en de overheid trad vaak streng op 
wanneer predikanten over de schreef gingen. Maar deze grondregel werd in 

deze tijd van verregaande politisering en polarisatie door vele predikanten 
met voeten getreden. Eveneens opmerkelijk is dat de overgrote meerderheid 
van de patriotse preken uit de koker kwamen van predikanten van de 

publieke kerk. De nauwe band tussen gereformeerden en Oranje die sommige 
historici in de zeventiende en achttiende eeuw menen te zien is in elk geval 
tijdens de patriottentijd niet zichtbaar. In de Nederlandse historiografie is 

vaak benadrukt dat dissenters veelal de zijde kozen van de patriotten en dat 
gereformeerden vaker de kant kozen van Oranje.1537 In grote lijnen klopt dit 
beeld waarschijnlijk wel, hoewel dit nooit systematisch is onderzocht en er 

ook wel wat op af te dingen valt.1538 In de praktijk echter was het de patriotse 
pers gelukt om de stem van Nederland te monopoliseren en kon van 
orangistische zijde, aldus Van Sas, weinig anders gedaan worden dan 

tegensputteren. Vanaf de uitbraak van de Vierde Engelse Oorlog wisten de 
patriotten zich het begrip vaderland toe te eigenen en zichzelf als neutrale en 
partijloze verdedigers van het vaderland op te werpen. De achterstand die de 

orangisten toen opliepen, zouden zij niet meer inhalen.1539  
Deze analyse is heel treffend, zeker in vergelijking met preken uit de 

periode 1781-1786. Aanvankelijk, in 1781 en 1782, wordt Willem V door 

predikanten nog wel eens genoemd en wordt er voor hem gebeden, maar al 
vrij snel verdwijnt de stadhouder naar de achtergrond en wordt er direct en 

indirect kritiek geleverd op zijn functioneren. Positieve beschrijvingen van 
Willem V komt men na 1782 eigenlijk niet meer tegen. Natuurlijk waren er 
wel orangistische predikanten zoals Hofstede, maar uitgerekend deze 

Oranjeman werd gemaand zich wat politieke uitspraken betreft te matigen.1540 
In feite hadden na verloop van tijd de patriotse predikanten vrij spel. Het is 
dan ook maar de vraag of de burger wel door de pers een keuze 

voorgeschoteld kreeg uit twee alternatieve waardesystemen, zoals Van Sas 
stelt, en dat er twee ideologieën ontstonden die met elkaar wedijverden om de 

                                                                    
1536 Kercken-ordeninghe; ghestelt in den Nationalen Synode der ghereformeerde kercken 
[...] binnen Dordrecht, in de iaren; 1618 ende 1619 (Arnhem 1620) 8. 
1537 Cornelis Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden 
in de achttiende eeuw (Dordrecht 1983) hoofdstuk 6; Bosma, Woorden van een gezond 
verstand, 247-248. 
1538 Zie bijvoorbeeld: J. van den Berg, ‘Hervormden, dissenters en de 
patriottenbeweging’, 122-133; G.J. Schutte, Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. 
Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw (Apeldoorn 1991). 
1539 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 105, 204. 
1540 Schutte, Oranje, 130. 
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gunst van de publieke opinie. Volgens Van Sas is dit een belangrijk kenmerk 
van de moderne politiek die in de achttiende eeuw doorbrak.1541 Het lijkt er 
eerder op dat de polarisatie en politisering in de late achttiende eeuw ertoe 

leidden dat de orangisten werden gemarginaliseerd. In het publieke debat 
telde hun stem niet meer mee. Het omgekeerde gebeurde na de restauratie in 

1787. Toen werden de patriotten de mond gesnoerd. Voor preken geldt 
daarom dat in de periode 1780-1787 alleen de patriotse burger bij 
predikanten terecht kon voor een politiek verhaal naar zijn smaak en in de 

periode 1787-1795 hadden prinsgezinden niets te klagen over de preken die 
werden uitgegeven. Vanzelfsprekend was Oranje vanaf 1795 weer taboe. 
 Aanvankelijk werd kritiek op de stadhouder door predikanten 

omzichtig en met omwegen gebracht. Directe kritiek vindt men aanvankelijk 
alleen in anoniem gepubliceerde preken. In de periode 1781-1784 verschenen 
er veel preken anoniem. Meestal zijn het serieuze teksten waarin zorgvuldige 

bijbelexegese een plaats heeft. In een enkel geval is er ook sprake van 
parodieën, waarin op een volkse manier het genre van de preek op de hak 
wordt genomen en platte kritiek wordt geleverd op de stadhouder of op 

Brunswijk. Het hoeft niet te verbazen dat men in de anoniem gepubliceerde 
preken verder durfde te gaan dan in de op naam gestelde preken. Dergelijke 
anoniem gepubliceerde preken zijn vaak een goede weergave van het 

patriotse gedachtegoed en van de geruchten die de ronde deden en de emoties 
die speelden. Veel van wat er in de periode 1781-1784 anoniem werd gezegd, 
durfde men in 1785 en 1786 vervolgens ook openlijk te zeggen. Toen de 

binnenlandse spanningen vanaf 1784 toenamen, werd ook de toon in preken 
heftiger, nationalistischer en emotioneler. Omdat de stadhouder en de zijnen 

steeds verder in het defensief werden gedrongen, kozen predikanten vanaf 
1784 steeds openlijker en zelfverzekerder de kant van de patriotten. 
Opvallend is dat er na 1784 geen preken verschenen waarin het voor Willem 

V wordt opgenomen. De patriotse predikanten hadden het openbare debat 
weten te monopoliseren. Een patriots blad als De Post van den Neder-Rhijn 
mag dan wel de oorlog hebben verklaard aan de Oranjepredikanten,1542 de 

vijand gaf geen thuis. In het openbare debat schitterde de Oranjepreek door 
afwezigheid. 

De publieke discussie die in de jaren tachtig van de achttiende eeuw 

werd gevoerd door middel van tijdschriften en pamfletten is vaak op het 
niveau van de intellectuele geschiedenis (politieke theorie) en de 
communicatiegeschiedenis (publieke sfeer) geanalyseerd. Historici keken 

                                                                    
1541 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 204. Zie voor kritiek op deze these tevens: 
Wyger R.E. Velema, Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought 
(Leiden enz. 2007) 162.  
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bijvoorbeeld naar de politiek-theoretische opvattingen van patriotten en naar 
het ontstaan van een nationale communicatiegemeenschap die een jarenlang 
proces van politisering mogelijk maakte.1543 Hoewel deze invalshoeken 

buitengewoon vruchtbaar zijn gebleken en nog steeds heel bruikbaar zijn, 
kennen deze dominante benaderingen ook hun blinde vlekken en 

tekortkomingen. Zo is er meer dan wellicht gewenst de nadruk gelegd op het 
rationeel-kritische element van de patriotse ideologie en opiniepers. Zo werd 
er ondermeer een verband gelegd tussen de verlichting (verlichte 

denkbeelden en de opkomst van een kritische publieke sfeer) en de 
patriottenbeweging. Hoewel deze analyse mijns inziens zonder meer hout 
snijdt, heeft de geschiedschrijving te eenzijdig de nadruk gelegd op het 

rationele debat en op de verheven ideologie.1544 In preken althans komt men 
naast politiek-theoretische analyses en kritische beschouwingen ook heel veel 
emoties tegen als angst, woede, haat, wrok, gekrenkte trots en gefnuikt 

nationalisme. Dat deze emoties ook drijvende krachten kunnen zijn, wordt 
maar weinig onderkend. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft in zijn boek 
Zorn und Zeit een pleidooi gehouden om woede, wraak en wrok als bepalende 

factoren in de geschiedenis en als belangrijke oorzaken van revoluties serieus 
te nemen.1545 Zonder Sloterdijks these volledig te onderschrijven, denk ik dat 
de periode die in de geschiedschrijving als ‘de patriottentijd’ of ‘de 

Nederlandse revolutie’ te boek staat voor een groot deel verklaard kan 
worden aan de hand van het concept woede. Ook in bredere zin speelden 
emoties een belangrijke rol in deze tijd. De uitbraak van de Vierde Engelse 

Oorlog leidde tot een geweldige explosie van veel woede, angst, frustratie, 
schaamte, onbegrip en gekrenkte nationale trots. De woedde richtte zich eerst 

op de Engelsen en later ook op Willem V en de prinsgezinden.  
Op vergelijkbare wijze heeft ook William Reddy een pleidooi 

gehouden om de centrale rol van emoties in de Franse revolutie serieus te 

nemen. Hij schrijft: ‘[i]t is understandable that participants in a revolution as 
profound and unprecedented as that of 1789 should feel intense emotions.’1546 
Het geëxalteerde nationalisme, de grote angst, geruchten over een decadent 

aristocratisch hof, de terreur en de psychologische druk waaronder de 
bevolking in deze tijd gebukt ging zijn voor Reddy bewijzen dat emoties een 
centrale rol speelden in het revolutionaire proces. Volgens Reddy bestaat er 

dan ook een direct verband tussen het laat achttiende-eeuwse 

                                                                    
1543 Klein, Patriots republikanisme; Van Sas, De metamorfose van Nederland. 
1544 Bijvoorbeeld: Jonathan I. Israel, In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse 
Verlichting (1670-1800) (Amsterdam 2007); Velema, Republicans. 
1545 Peter Sloterdijk, Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch (Frankfurt am 
Main 2008). 
1546 William Reddy, ‘Sentimentalism and its erasure. The role of emotions in the era of 
the French Revolution, The journal of modern history 72 (2000) 136. 
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sentimentalisme en de uitbarsting van emoties tijdens de Franse revolutie.1547 
Vrijwel alle elementen die Reddy in zijn analyse noemt, hartstochtelijke 
vaderlandsliefde, angst voor verraad, geruchten over een decadent hof en de 

psychologische druk vanwege oorlogsdreiging, zijn ook aanwezig in patriotse 
preken die in de periode 1780-1786 verschenen. 

 
De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 

Tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) en de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) had de Republiek als neutraal land 
geprobeerd van de oorlogen te profiteren door zoveel mogelijk handel te 
drijven met alle oorlogvoerende naties. Dat de Republiek handel dreef met 

landen waar Engeland in oorlog mee was en wapens leverde en essentiële 
grondstoffen, was de Britten natuurlijk een doorn in het oog. De relatie tussen 
de twee bondgenoten was al jaren gespannen en de spanning nam vanaf 1775 

alleen maar toe. Toch kwam de Britse oorlogsverklaring in december 1780 
voor velen onverwacht. Engeland wilde met de Vierde Engelse Oorlog 
voorkomen dat de Republiek zich aansloot bij de neutrale zeevarende 

mogendheden onder leiding van Rusland. Deze mogendheden pleitten voor 
een ongehinderde handel op zee, ook in oorlogstijd.1548 
 In Nederland leidden de gespannen verhoudingen tussen beide 

landen tot een stortvloed van pamfletten waarin de Britten arrogantie en 
tirannie verweten werd.1549 Ook predikanten zijn verontwaardigd over het 
gedrag van de Engelsen en laken de Engelse arrogantie en 

onrechtvaardigheid. Zij kunnen niet begrijpen dat een land dat zo lang een 
bondgenoot is geweest en met hen de protestantse godsdienst deelt, nu zo 

wreed de rust van de Republiek verstoort. De eerste uitbarsting van woede 
over het gedrag van de Engelsen in preken uitte zich tijdens de landelijke 
biddag van 14 februari 1781. Wat predikanten in de jaren 1781 en 1782 

voortdurend benadrukken is dat de oorlog onrechtvaardig is. Van den 
Doorslag bijvoorbeeld schrijft dat de Engelsen de ‘eerste grondbeginzelen van 
allen Godsdienst’ verloochent hebben door de goede trouw te verbreken en 

‘boosaartiger, dan men zelfs van woeste roovers en ongeloovige barbaaren 

                                                                    
1547 William Reddy, ‘Sentimentalism and its erasure’, 133-144. 
1548 H.M. Scott, ‘Sir Joseph Yorke, Dutch politics and the origins of the Fourth Anglo-
Dutch War’, The historical journal 31 (1988) 571-589; H.M. Scott, ‘Sir Joseph Yorke and 
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1549 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Paperback-editie, 5e druk; Franeker 
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verwagten zoude’ de Republiek aan te vallen.1550 ‘Meer bezield door roofzucht, 
dan door de billykheid en ’t recht, waar op de volken aanspraak hebben’, aldus 
ook Viervant, ‘viel de trotsche Brit … als een verslindend schrikdier aan’.1551 

Volgens de remonstrantse predikant Van Rees hebben de Engelsen een 
volmaakt voorbeeld gegeven van ‘onregtvaardig en godloos gedrag, zo voor 

als na het verklaaren van den alleronregtvaardigsten en schandelyksten 
Oorlog, waarvan de Geschiedenissen gewaagen!’1552 Volgens predikanten was 
de oorlog niet alleen onrechtvaardig, maar maakten de Engelsen zich ook 

schuldig aan allerhande oorlogsmisdaden. Du Puy bijvoorbeeld spreekt van de 
‘onmenschelyke mishandelingen’ van de Nederlandse zeelieden door de 
Britten.1553 En Van Rees heeft het over de ‘woeste plunderzugt, indringende 

overheerschinge, onverhoedschen aanval en oorlogzugtigen en vyandigen 
haat tegen dit ons lieve Vaderland!’1554 De lutheraan Scheffer schrijft over de 
‘barbaarscheid der Britten’ waardoor vele zeelieden ‘als weerloze 

slagtschaapen, onkundig van den verraderlyken oorlog, in hunne rooftanden 
vervallen zyn.’1555 
 De prins stond direct al op een achterstand, omdat het hof een 

voorzichtige pro-Engelse koers had gevoerd en niet van plan was deze op te 
geven. In geen geval wilde de stadhouder samenwerken met Frankrijk, waar 
vele anti-Engelsgezinden voor pleitten. Volgens de prins en de prinsgezinden 

was de schuld van de uitbraak van de Vierde Engelse Oorlog gelegen bij 
Amsterdam, die in het geheim had onderhandeld met Amerika. Deze 
beschuldiging was tegen het zere been van het anti-Engelse kamp, dat de 

oorlog als onrechtvaardig beschouwde. De orangisten maakten de dingen nog 
erger doordat in de prinsgezinde pers werd betoogd dat een vriendschap met 

Engeland te verkiezen was boven die met Frankrijk. Van Goens bijvoorbeeld, 
de publicist voor Oranje, toonde veel begrip voor het standpunt van de 

                                                                    
1550 J.H. van den Doorslag, Twee leerredenen: uitgesproken, de eerste, op den dank- vast- 
en biddag, den 14den februarij 1781. over Spreuken XX: 18. De andere, op den dank- vast- 
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uitgesproken, by gelegenheid van de behoudene aankomst van de Vlaardingsche 
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Engelsen en legde de schuld voor het ontstaan van de oorlog bij 
Amsterdam.1556 Predikanten tonen zich zeer verontwaardigd over dit 
orangistische standpunt. Van den Doorslag hekelt de stemmingmakerij van 

‘zommige ontaarden’ die ‘met de penne’ de ‘schreeuwende ongeregtigheden 
van den vijand’ bagatelliseren en de schuld leggen bij inhalige kooplieden en 

heerzuchtige regenten.1557 Het goedpraten van het gedrag van de Engelsen 
was in alle opzichten een enorme faux pas. Het anti-Engelse sentiment was 
zeer groot en het Oranjehof en de prinsgezinden laadden op deze manier de 

verdenking op zich met de Engelsen te heulen. In een anoniem gepubliceerde 
preek uit 1784 wordt het orangistische standpunt betreffende de Engelse 
oorlog nog steeds met klem verworpen. De auteur keurt het af dat de 

prinsgezinde pers getracht heeft ‘Engeland van trouwloosheid vrij te spreeken 
… het gedrag des Stadhouders, nu laatst gehouden, te billijken; de 
werkeloosheid te ontkennen; al de schuld op Amsterdam te werpen; en 

Frankrijk van slegte oogmerken te beschuldigen’.1558 
 Voor Willem V was de Vierde Engelse Oorlog een regelrechte ramp. 
Niet alleen omdat hij als pro-Engels gezien werd, maar ook omdat hij als 

kapitein-generaal en admiraal-generaal verantwoordelijk was voor de 
landsverdediging. Zoals bekend verliep de oorlog voor de Republiek 
desastreus. Al deze dingen leidden ertoe dat Willem V niet als symbool van het 

verzet tegen de Engelsen werd beschouwd. Bij eerdere oorlogsdreigingen, 
zoals in 1672 en in 1747 werd reikhalzend naar een Oranje uitgezien die de 
Nederlanders zou verlossen. In 1747 bijvoorbeeld, vlak na de aanstelling van 

Willem IV als stadhouder, verschenen er vele preken waarin de prins werd 
aangemoedigd het zwaard aan te gespen en de Fransen te verslaan. In 1781 is 

er geen enkele predikant te vinden die de stadhouder oproept de Engelsen 
een lesje te leren. Het lukte Willem V niet zich te ontwikkelen tot een icoon 
van militarisme en heroïek zoals Willem III en Willem IV dat wel was gelukt. 

De pseudo-overwinning in augustus 1781, die de geschiedenisboeken in is 
gegaan als de Slag bij Doggersbank, probeerde Willem V nog wel publicitair uit 
te venten. De vreugde over deze schijnoverwinning op zee, waarbij de 

Nederlandse vloot enkel de Engelsen van het lijf had weten te houden, werd 
opgevat als een glanzende overwinning en nationaal gevierd. Willem V 
probeerde daarvan te profiteren door medailles uit te reiken aan de ‘helden’ 

van deze slag. Maar al snel wisten de patriotten zich deze ‘overwinning’ toe te 
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eigenen en als een triomf te zien van ware vrijheidszonen op de gehate 
Engelsen en als een wapenfeit waaraan Oranje geen bijdrage had geleverd.1559 
Ook uit preken wordt duidelijk dat het succes bij de Doggersbank niet 

afstraalde op de stadhouder. Niet eerder werd een Oranjestadhouder in 
preken zo totaal genegeerd als Willem V. Predikanten zien de overwinning 

eerder in lijn met de triomfen die zeventiende-eeuwse zeehelden als Tromp 
en De Ruiter behaalden. ‘Wy zyn nog zoo ongelukkig niet, dat onze Zeehelden 
van hunne Voorvaders ontaart zyn’, aldus Claessen, verwijzend naar de 

zeeslag.1560 Een anonieme auteur schrijft in zijn biddagspreek dat de 
overwinning heeft laten zien dat de ‘namen van de Ruiter, Tromp, en andere 
waterleeuwen’ nog altijd in de Nederlanders herleven en volgens hem dient 

admiraal Zoutman – de grote held van de slag – ‘eeuwig in het hart des 
Bataviers’ gegrift te zijn.1561 

De oorlogsgeschiedschrijver des vaderlands, Lou de Jong, heeft er in 

zijn proefschrift op gewezen dat het uitbreken van oorlogen vaak gepaard 
gaat met gevoelens van grote angst, machteloosheid, haat en agressiviteit bij 
de bevolking. Op dat moment is er bij de meeste mensen geen sprake meer 

van kritische reflectie, maar worden alle normale zintuiglijke waarnemingen 
als potentieel verdachte bewegingen beschouwd. Daarnaast treedt bij de 
aangevallen gemeenschap al snel het zondebokmechanisme in werking. Er 

worden vijanden in eigen midden geschapen die met collectieve schuld 
beladen worden. De geruchten van verraad die dan opborrelen worden 
vanwege de massahysterie en de psychologische druk waaronder men gebukt 

gaat niet getoetst aan het gezonde verstand, maar massaal klakkeloos 
overgenomen.1562 Niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, ook voor 

ondermeer de Franse revolutie (1789) en de Iraanse revolutie (1979) is er 
gewezen op de invloed van geruchten van verraad, van woede en van angst. 
Complottheorieën en wilde geruchten over een immoreel en decadent hof en 

angst voor landverraders speelden een belangrijke rol in het revolutionaire 
proces in Frankrijk en Iran.1563 In de Nederlandse geschiedschrijving over de 
patriotten is er weinig aandacht voor deze thema’s. Veelal wordt de drijvende 
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kracht achter de ‘Nederlandse revolutie’ gezocht in een nogal cerebraal 
republicanisme en verlicht denken.1564 

De massahysterie gedurende oorlogstijd, zoals onder andere door Lou 

de Jong beschreven, trad ook in werking bij de patriotten. Hoewel zij zichzelf 
tot het weldenkende deel der natie verklaarden, kan men zich afvragen of niet 

eerder de orangisten die een minder heftig nationalisme ten toon spreidden 
dat predicaat verdienen.1565 Patriotten hebben veel weg van de hedendaagse 
populisten, in die zin dat zij pretendeerden de stem van het volk te 

vertegenwoordigen, zich keerden tegen de heersende elite en een beroep 
deden op het volk en een hartstochtelijk nationalisme ten toon spreidden.1566 
Ook creëerden patriotten vijandbeelden: de stadhouder en de prinsgezinden 

zouden volgens hen een bedreiging zijn voor de eenheid van het volk. Verder 
maakten zij gebruik van scherpe zwart-wittegenstellingen om hun gelijk vast 
te stellen en schuwden zij speculaties over binnenlands verraad en een 

monarchistisch complot niet.1567  
Kennelijk waren de speculaties over verraad geloofwaardig, want ook 

veel predikanten waren ervan overtuigd dat er verraad in het spel was. Zij 

konden niet geloven dat de Republiek tegenover de Engelse overmacht op zee 
maar weinig kon inbrengen. Net als in 1672 en 1747 werd de militaire 
onmacht toegeschreven aan verraders.1568 De eerste keer dat er in preken 

onverbloemd wordt gespeculeerd over verraad van binnen is in 1782, 
voornamelijk in anoniem gepubliceerde preken. Deze preken zijn soms 
duidelijk parodieën en vermoedelijk niet opgesteld door predikanten. Zo 

wordt in een preek de exegese belachelijk gemaakt en wordt er aangedrongen 
op het vertrek van Brunswijk. Na de preek werden nog enkele psalmenverzen 

gezongen. Er werd gezongen uit psalm 205. Het tweede vers luidt: ‘Maar gy 
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hebt Eer en Pligt, vergeeten / Alleen, om ’t Britsche klatergout, / Dat u nu zo 
veel moeite brout, / Met wroeging, reeds in u geweeten, / Is neer geseeten.’1569 
De beschuldiging dat er Engels goud in het spel was, waardoor inhalige 

landgenoten, de stadhouder en Brunswijk zouden zijn omgekocht ten einde de 
oorlog voor de Engelsen soepel te laten verlopen, is er een die vaker gehoord 

werd.1570 Ook in een andere anoniem gepubliceerde preek uit het jaar 1782, 
die overigens wat serieuzer van aard is en volgens de titel geschikt is om in de 
hofkapel van de prins van Oranje uitgesproken te worden, wordt er 

gespeculeerd over verraad. Volgens de auteur had de oorlog tegen de 
Engelsen glorierijk kunnen zijn en hadden de Nederlanders kunnen laten zien 
‘dat wy die Helden waaren, waarvoor een trouwloos Engeland wel eer beefde.’ 

De auteur spoort de inwoners van Nederland aan hun ogen te openen en in te 
zien ‘dat wy alle Verkogt worden voor de geheime belangens van Eénen’, nu 
succes achterwege is gebleven. ‘Rondom merkt Gy Verraed’, aldus de 

schrijver.1571 Een derde auteur is er zeker van dat Willem V verraad heeft 
gepleegd en pleit voor zijn aftreden. Het beste middel om Nederland er weer 
bovenop te helpen is om ‘hem het Erfstadhouderschap te onteemen’. De 

auteur windt zich zeer op over het gegeven dat Willem volgens hem schuldig 
is aan het ‘het verzuim van zynen pligt’ en dat hij ‘de waare liefde voor zyn 
Vaderland’ niet toont. ‘Straf hem dan in uwen toorn kastyd hem in uwe 

verbogenheid, doed hem zien dat gy de God van Neerland zyt’, roept de auteur 
op een gegeven moment dan ook uit.1572 

De speculaties over verraad en het aanwijzen van een zondebok 

wordt door predikanten die hun preken op naam stelden aanvankelijk wat 
voorzichtiger geuit. De prins wordt in het begin nog niet direct aangevallen. 

Toch komt men beschuldigingen van verraad tegen. Die worden dan vaak in 
algemene zin geuit, zonder de vinger te wijzen naar een bepaalde persoon of 
groep. Predikanten kunnen zich domweg niet voorstellen dat de Republiek in 

militair opzicht niet veel meer voorstelt. Zij hebben steeds voor ogen het 
glorieuze verleden van de Republiek toen anderen op zee de wet werd gesteld. 
De verwachtingen van de Vierde Engelse Oorlog waren veel te hoog 

gespannen. Mede daarom ging men speculeren over verraad toen de 
overwinningen uitbleven. De predikant Claessen bijvoorbeeld schrijft: ‘Maar, 
als men dezen Oorlog met voorige Oorlogen door Nederland tegen Spanje, 

                                                                    
1569 N.N., Het voorgevoel, of Predikatie op het naby zynde vertrek van onzen zoo zeer 
gehaaten onderschout (z.p. 1782) 16.  
1570 Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn, 158, 164, 189; Klein, 
Patriots republikanisme, 135-136. 
1571 N.N., Leerreeden aen myne land-genooten, geschikt om uitgesprooken te worden in 
de hof-kapel van [...] den heere P.... V.. O.... (z.p. 1782) 13. 
1572 N.N., Neerlandsch toestand, onderzogt in eene leerreden, over Richteren XVI. vs. 18. 
(z.p. 1782) 11-14. 
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Frankryk en Engeland gevoerd vergelykt, en nagaat, binnen hoe korten tyd 
onze Vlooten gereed en op den Vyand aangevoerdt waren, terwyl ’er nu eene 
werkeloosheid plaats heeft, dan moet het onbegrypelyk voorkomen’.1573 

Claessen, een predikant, een geleerd man dus, kan men moeilijk beschuldigen 
van ongeletterdheid of onbeschaafdheid. Toch neemt hij de emotioneel 

bepaalde speculaties over verraad van binnen zeer serieus. Volgens hem is het 
zonneklaar dat er ‘door slegte Landverraaders, die, of om hunne byzondere 
oogmerken te bereiken, of zich met het Engels Goud te verryken, geheime en 

ongeoorloovde Verstandhoudingen met den Vyand houden tot nadeel van het 
Vaderland’.1574 Claessen beschuldigt niet een persoon of groep direct en laat 
de vraag naar wie zich schuldig maakt aan landsverraad onbeantwoord. De 

lutherse predikant Scheffer daarentegen is, hoewel vaag, toch wat directer. 
‘Stel eens’, schrijft hij, ‘dat een vroom en regtschapen volk beoorloogt en door 
eene laage zamensweering van hunnen koning met den vyand zo in de engte 

wierd gebragt dat hunne geheele welvaart aan de snoodste belangens van 
dien verraader wierd opgeoffert!’ Op het moment dat zo’n snood verraad 
plaatsvindt mag een predikant niet werkeloos toe zien, maar dient hij de 

waarheid te prediken, aldus Scheffer.1575 Dat er verraders in het spel zijn, staat 
volgens Scheffer buiten kijf. Want wellicht ‘dient deese oorlog eindelyk nog ter 
ontdekking en straffe van verraaders in ons Vaderland’, aldus de lutherse 

predikant.1576 
 

Verval 

In de Republiek gonsde het van de geruchten over binnenlands verraad. Direct 
en indirect werd gespeculeerd over het samenwerken met de vijand door de 

stadhouder, Brunswijk, of de orangisten. Deze geruchten leidden tot grote 
woede, ook bij predikanten. Daarnaast schaamden zij zich over de manier 
waarop de Republiek tijdens de oorlog werd vernederd en gaven zij ervan 

blijk diep gekrenkt te zijn in hun nationale trots. Patriotse predikanten laten 
zich kennen als zwaar gefrustreerde intellectuelen. De predikant Kuypers 
bijvoorbeeld, dezelfde Kuypers van de Nijkerkse beroeringen,1577 in een preek 

uitgesproken in 1785, schrijft dat de Engelse oorlog Nederland ‘één dag op 
Doggersbank uitgezonderd, met schande heeft bedekt’. Het land had ‘zijn 

                                                                    
1573 Claessen, Het gevaar van Nederland, 19. 
1574 Ibidem, 19-20. 
1575 J.F. Scheffer, Bedenkingen over den oorlog als zynde niet altyd een kenmerk van [...] 
Gods straffende voorzienigheid. In eene kerkelĳke redevoering [...] den 4 september 1782. 
aan de luthersche gemeente te Rotterdam (Rotterdam 1782) 9-10. 
1576 Scheffer, Bedenkingen over den oorlog, 20. 
1577 Over Kuypers: C. Huisman, Geloof in beweging. Gerardus Kuypers: pastor en patriot 
tussen vroomheid en verlichting (Zoetermeer 1996). 
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luister, ontzag verlooren’. ‘Den nabuuren waren wij een smaat.’1578 Doordat de 
Vierde Engelse Oorlog zo rampzalig voor de Nederlanders uitpakte en men het 
idee had dat er verraad in het spel was, keerde men al gauw de blik naar 

binnen en trachtte men te analyseren wat er mis was gegaan. Het lot en de 
toekomst van het vaderland werd kritisch bekeken tegen de achtergrond van 

het verleden en men bespeurde overal decadentie en verval.1579  
Een van de eerste en interessantste preken waarin een inktzwart 

beeld van de staat van het land wordt geschetst is de biddagspreek van de 

Waalse predikant Du Puy uit 1781. Du Puy was een vriend van Van der 
Capellen en deze laatste heeft de preek ook uit het Frans vertaald en 
uitgegeven. In zijn voorwoord schrijft Van der Capellen dat hij het geluk heeft 

deze ‘Patriotsche Kristen Leeraar’ tot zijn ‘Boezemvrienden te tellen.’1580 Ook 
in deze preek wordt verbolgen gereageerd op het besluit van de Engelsen om 
de Republiek de oorlog te verklaren. Du Puy kan niet geloven dat een land dat 

zoveel aan de Republiek te danken heeft – hij denkt aan de Revolutie van 
1688-89 – zo onbarmhartig en wreed zijn bondgenoot bejegent. Toch vindt hij 
ook dat de Nederlanders ten dele zelf verantwoordelijk zijn voor het 

desastreuze verloop van de oorlog. De Republiek is namelijk een vadsig en laf 
land geworden. Nederland gedroeg zich tijdens de Vierde Engelse Oorlog niet 
‘op die wyze dat onze heldhaftige Voorvaders zig gedroegen.’ De belangrijkste 

oorzaak van de lafheid en het verdorven karakter van de Nederlandse natie is 
de weelde, ‘zynde de vergiftigde bron van veele andere gebreken.’1581 Du Puy 
spreekt wel in algemene termen van ‘nationaal karakter’ en van een ‘vadzige 

natie’, maar uit zijn betoog blijkt dat hij alleen de handelingen en het gedrag 
van een elite op het oog heeft: de kooplieden en overheden die nalaten ijverig 

en spaarzaam te zijn en zich wentelen in wellust en weelde en zich om het 
bestuur of nijverheid niet bekommeren. De Waalse predikant rekent deze elite 
asociaal gedrag aan. ‘Zy denken niet eens aan het Vaderland’, schrijft hij. 

‘Hunne weelde, hunne beuzelagtigheid, hunne ligtzinnigheid vernaauwen den 
kring hunner betrekkingen; zy leven enkel voor hun zelven … het geluk van 
hunne medeburgers, van ’t Vaderland wordt voor niets gerekend’.1582 Tot het 

algehele verval behoort ook het gebrek aan godsdienstigheid dat Du Puy 
waarneemt. Wie is het onbekend, aldus de predikant, ‘dat in dit opzigte eene 
algemeene slordigheid regeert; dat de harten en hoofden geheel ingenoomen 

                                                                    
1578 Gerardus Kuypers, Neerlandsch staatsorkaan beschouwd in eene leerreden over 
Marcus IV: 35-41. [...] benevens een aanhangzel over de tegenwoordige oproeren 
(Groningen 1785) 26. 
1579 Vgl. Van Sas, De metamorfose van Nederland, 76, 105 
1580 Du Puy, Leerrede over Psalm V. vs. 13, Bericht van den Uitgeever. 
1581 Ibidem, 17. 
1582 Ibidem, 20. 
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met aardsche en vergankelyke dingen, zig doorgaands met het hemelsche en 
eeuwige meer uit sleur en gewoonte dan uit smaak beezig houden’.1583 

Dat de weelde, de luxe en de daaruit voortvloeiende decadentie en het 

moreel verval niet alleen de landsdefensie verzwakte, maar ook de 
weerbaarheid van burgers tegenover gevaar van binnen uitholde, betoogden 

predikanten als F.A. van der Kemp en Wijnand Suermond, de een doopsgezind, 
de ander gereformeerd. Hoezeer Van der Kemp, de beruchte patriottenleider, 
door onder andere woede, haat en wrok gedreven werd, blijkt wel uit zijn 

destijds fameuze preek, Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van 

volk en vorst (1782). In deze preek wordt niet alleen de stadhouder impliciet 
vergeleken met Rehabeam – de wrede tiran – maar in de preek zijn ook de 

zogenaamde vloekpsalmen opgenomen die Van der Kemp voor en na de preek 
de gemeente liet zingen.1584 De suggestie die van deze vloekpsalmen uitging, 
in combinatie met de inhoud van de preek, is dat de doopsgezinde predikant 

Willem V publiekelijk vervloekte. Van der Kemp haat de stadhouder. Zo laat 
het derde vers van psalm 109 in de gereformeerde berijming van 1773 die 
Van der Kemp liet zingen, aan duidelijkheid niets te wensen over:   

 

Verklaar hem schuldig in ’t gerichte;  
Verdrijf hem van Uw aangezichte; 

Houdt zijn gebeden zelfs voor zonden:  
Hij heeft zich tegen God verbonden. 

Verkort zijn dagen; vel hem neer;  

Een ander neem’ zijn ambt en eer. 

 

Naast deze ‘demonisering’ van de stadhouder in de psalmen die Van der Kemp 
liet zingen, presenteert de doopsgezinde predikant in zijn preek een stukje 
bijbelse geschiedenis (1 Kon. 12:3-20) die als een aanklacht tegen het 

erfstadhouderschap kan worden gelezen. Rehabeam wordt door Van der 
Kemp de ‘vierde Koning, door den Almachtigen aen Israël in zynen toorn 
gegeven’ genoemd. Hij is een ‘wufte Jongeling, in ’t diep bedorven Hof van 

zynen Vader Salomo groot geworden’. Daar is hij ‘in alle Hoofsche 
verkeerdheid onderwezen’. Deze onbesuisde jongeling had slechts één 
verdienste, aldus de doopsgezinde predikant, namelijk zijn afkomst. 

Rehabeam was in lijn met zijn opvoeding en omgeving van plan als een tiran 
te regeren, maar tien van de twaalf stammen van Israël verzetten zich met 
succes tegen zijn heerszuchtige plannen. De opstandelingen kozen vervolgens 

Jerobeam tot koning. Van der Kemp heeft nog wel respect voor de manier 
waarop Israël zich verzette tegen Rehabeam, maar de keuze voor Jerobeam als 

                                                                    
1583 Ibidem, 26. 
1584 Zie voor de functie van vloekpsalmen ook: Sloterdijk, Zorn und Zeit, 129vv.  
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koning keurt hij af. Daarmee had het volk namelijk ‘tegens den Heere hunnen 
God, gezondigd, door hunnen Republikainsche Regeeringsvorm met eene 
Koninglyke te verwisselen’.1585 Deze monarchie leidde vervolgens tot een 

ergerlijke verslapping van de vrijheidsliefde. De zeden van het volk werden 
‘door den Hoofschen invloed, de dartelheid, de weelde, de armoede, de 

omkooping te zeer bedorven’. De ‘liefde voor de Vryheid en Onafhangelykheid 
en liefde voor ’t Vaderland’ werd door dit morele verval onderdrukt.1586 
  Volgens Van der Kemp is dit bijbelverhaal een les voor volkeren in 

het algemeen. Want als het zedenbederf toeneemt ‘begint het Volkscharakter 
te verbasteren’ en ‘de veerkragt te verflaeuwen’. Dan wordt wat recht is krom 
en wordt het algemeen welzijn ‘opgeöfferd aen bizondere belangens’. Dan 

worden de grondwetten in een land omgekeerd en drukken de belastingen 
zwaar op de schouders. Maar ‘dan, dan is de tyd gebooren, om zulken 
Onverlaet’ – de alleenheerser die al deze onheilen op zijn geweten heeft – te 

laten weten dat hij niet meer gewenst is. Dan is het ‘de tyd, om hem te 
verstooten.’1587 Van der Kemp spoort zijn lezers aan het voorbeeld van de 
Verenigde Staten van Amerika na te volgen. ‘America’, schrijft hij, ‘heeft in 

onze dagen het voorbeeld van Israël bekrachtigd, en andere Volken geleerd, 
hoe men den euvelmoed der Vorsten beteugelen, en de Rechten des Volks kan 
en moet verdedigen’.1588 Een oud bijbelverhaal krijgt bij Van der Kemp dus 

een radicale lading. Republikeinse vrijheid is bij hem in lijn met de wil van 
God en het vervallen in een monarchie zonde. De politieke boodschap is 
helder: mocht Willem V de trekken van een tiran vertonen – en Van der Kemp 

lijkt ervan uit te gaan dat dit reeds het geval is – dan dienen de Nederlanders 
‘gestrenge geneesmiddelen’ aan te wenden, zoals de Amerikanen reeds 

hebben gedaan.1589 
 Ook Suermond, gereformeerd predikant te Olst, die door zijn 
patriotse toon al snel opvalt en naar het patriottenbolwerk Deventer 

verhuist,1590 is van mening dat decadentie en tirannie hand in hand gaan. In 
zijn preek getiteld: De vaderlands-liefde, in eene leerrede (1782), beschrijft 
Suermond het volk Israël ten tijde van de Richteren als een rijk en gelukkig 

volk. Israël werd ‘geregeerd door billyke wetten, en niet door eigenzinnige 
menschen’. Vervolgens echter gooide de weelde roet in het eten. De 

                                                                    
1585 Fr. Adr. van der Kemp, Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en 
vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a (Leiden 1782) 11-19. 
1586 Van der Kemp, Het gedrag van Israël en Rehabeam, 19-20. 
1587 Ibidem, 25-26. 
1588 Ibidem, 26. 
1589 Ibidem, 26. Vgl. in dit verband: J.W. Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte. De 
invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland (Baarn 1979). 
1590 Over Deventer: Wayne Ph. te Brake, Regents and rebels. The revolutionary world of 
an eighteenth-century Dutch City (Cambridge enz. 1989). Op blz. 90 behandelt Te Brake 
een preek van Suermond.  
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Israëlieten gingen zich vervelen en wensten de luister en heerlijkheid van een 
‘oppermagtigen Vorst’. Zij ‘riepen om eenen Koning, in weerwil van den wyzen 
raad eens gryzen Staatsmans’, te weten de profeet Samuel. Ondanks Samuels 

raadgeving geen koning aan te stellen, bleef het volk hardnekkig een koning 
eisen. Deze koning tenslotte ‘wierd hun, in Gods verbolgenheid, gegeven’. De 

monarchie leidde vervolgens tot slavernij en zedenbederf en ‘op voorbeeld 
van het Hof’ werden de ondeugden en gruwelijkheden onder het volk 
gangbaar.1591 Net als Van der Kemp lijkt Suermond met de beschrijving van de 

neerwaartse spiraal waarin Israël zich begaf kritiek op de hedendaagse 
samenleving te leveren. Nederland is in verval en de beste remedie om dit 
verval te keren is een brandende liefde voor het Vaderland, zo stelt Suermond. 

Deze vaderlandsliefde ‘is eene hemeldeugd: zy is zo ongemeen teder van aart, 
dat ze geen de minste smet … kan velen’. De liefde voor het vaderland, aldus 
de predikant, komt neer op ‘eene zuivere Liefde voor ’t algemeen welzyn, 

zonder eenige inmenging van eigenbelang’.1592 Elke christen, aldus Suermond, 
heeft de plicht het vaderland lief te hebben. Vaderlandsliefde is een goddelijk 
voorschrift, schrijft hij, en in Jezus ziet de predikant ‘het voorbeeld van de 

zuiverste, van de meeste belangeloze Liefde ook voor een ondankbaar 
Vaderland’. Daarom verloochenen de verraders van het vaderland de Heiland, 
omdat zij Jezus niet navolgen. Deze verraders mogen zichzelf niet ‘bedriegen 

met eenige hoop op den Hemel’ want ‘de Hemel is niet voor eerlozen’. De 
hemel wordt immers ‘door den Vaderlandlievende Jesus geregeerd’.1593 Aan 
het slot van zijn preek roept Suermond zijn lezers op te ‘beantwoorden aan de 

verwagting, die Hemel en Aarde, die het Vaderland nog van ons heeft’. De 
inwoners van Nederland moeten laten zien ‘dat wy niet ontaart zyn van de 

deugden onzer Heldhaftigen Voorvaderen; dat wy, zo wel als zy, voor ’s Lands 
vryheid en bloei, alles moedig durven wagen’.1594 
 Vaak wordt beweerd dat patriotten zich sterk lieten inspireren door 

de klassieke oudheid. Dat klassieke republieken voortdurend dreigden af te 
zakken in een monarchie of een keizerrijk ten gevolge van decadentie en luxe, 
leidde men bijvoorbeeld af uit de geschiedenis van het oude Rome.1595 Toch 

lijkt dit op de klassieken gebaseerde vervalsvertoog vooral een geletterde elite 
aan te hebben gesproken. Volgens Joost Rosendaal putten patriotten niet 
zozeer uit de klassieke oudheid of de vaderlandse geschiedenis maar vooral 

uit de bijbel om de contemporaine samenleving een spiegel voor te houden en 

                                                                    
1591 W.  Suermond, De vaderlands-liefde, in eene leerrede, over psalm 137: 5, 6. (Deventer 
1782) 13-15. 
1592 Suermond, De vaderlands-liefde, 36-37. 
1593 Ibidem, 43. 
1594 Ibidem, 44. 
1595 Wyger Velema, Omstreden oudheid. De Nederlandse achttiende eeuw en de klassieke 
politiek (Amsterdam 2010) 13-16; Klein, Patriots republikanisme. 
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zittende machthebbers te bekritiseren.1596 Met de bijbel waren velen immers 
ook meer vertrouwd dan met de geschiedenissen van Rome of Athene. Week 
in week uit kon men in de kerken zich laven aan de bijbelse verhalen die door 

predikanten vanaf de kansels werden voorgelezen en uitgelegd. Thuis lazen 
vele mensen tijdens de maaltijd of op een ander tijdstip een gedeelte uit de 

bijbel. Geen wonder dat predikanten in de periode 1780-1786 niet het oude 
Rome, maar het bijbelse Israël als voorbeeld namen om te laten zien dat een 
vrije Republiek te verkiezen is boven een monarchie.  

Wat wel opvalt is dat in deze preken de klassieke Israëlmetafoor geen 
enkele rol van betekenis meer speelt. Israël wordt niet meer gebruikt als type 
voor de gereformeerde kerk en ook niet meer als model voor de Republiek. 

Nederland en de omringende landen worden niet meer ‘Israël’ genoemd 
vanwege de heersende protestantse godsdienst die door de overheid wordt 
beschermd. Dit confessionele discours is plotsklaps weggevallen net als het 

aloude discours van land-en-kerk en vrijheid-en-godsdienst. De bijbelse 
verhalen worden op een andere manier geïnterpreteerd en niet meer ter 
verdediging van de confessionele publieke sfeer opgeroepen. Er vindt in de 

periode vanaf 1781 een radicale transformatie van het door predikanten 
eeuwenlang gebruikte confessionele vertoog plaats.1597 Het confessionele 
discours heeft bij patriotse predikanten volledig afgedaan en concepten als: 

‘de God van Nederland’ en ‘de God van de vrijheid’ raken in zwang en geven 
aan de vrijheids- en vaderlandsliefde van de patriotten een sterk religieuze 
lading.1598 Daarom zou het een misvatting zijn om de politieke taal van de 

patriotten als geseculariseerd voor te stellen tegenover een religieus 
geïnspireerd orangistisch vertoog. Ook patriotten lieten zich inspireren door 

religie, door bijbelse verhalen, door theologie en door wat zij zagen als een 
goddelijke opdracht. De taal die zij spreken is inderdaad niet meer het 
klassieke confessionele vertoog dat in Nederland zo lang gedomineerd had. 

Het vaderland kwam nu boven de confessie. Godsdienst werd in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw in het innerlijk van de burgers van het 
vaderland gelokaliseerd en alle burgers werden als potentieel gelijk 

gezien.1599 De bepaald niet heterodoxe Kuypers schrijft bijvoorbeeld: ‘als 
Vaderlanders zijn wij Mannen Broeders, bidt ieder op uwe wijze!’1600 Maar 
theologie en religie speelden nog steeds een belangrijke rol in het patriotse 

                                                                    
1596 Rosendaal, De Nederlandse revolutie, 118. 
1597 Vgl. Peter van Rooden, ‘Godsdienst en nationalisme in de achttiende eeuw’ in: 
N.C.F. van Sas ed., Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 
(Amsterdam 1999) 201-236. 
1598 Vgl. J.W. Schulte Nordholt, ‘Vaderlandse vrijheid en mensheidsdromen’ in: Van der 
Zee, Rosendaal en Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie?, 70-83.  
1599 Van Rooden, ‘Godsdienst en nationalisme’, 201-236. 
1600 Kuypers, Neerlandsch staatsorkaan, 37. 
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discours.1601 Dat is niet onbegrijpelijk want als vrijheid als een goddelijke 
opdracht wordt gezien, dan is het beantwoorden aan deze opdracht een plicht 
van elke christen en het negeren van deze opdracht zonde. Of, in de woorden 

van de predikant Suermond: ‘de Godsdienst van het Euangelie van Jesus 
Christus is de Godsdienst, niet van slaafsche, maar van vrye zielen. Om een 

regtschapen Christen te zyn moet een mensch vry zyn.’1602 Een sterk staaltje 
van dit religieuze discours vindt men ook in het oerpatriotse pamflet Aan het 

volk van Nederland. Dit pamflet is geen preek, maar Van der Capellen sluit wel 

af met een religieuze exhortatio: ‘Jehova, de God der Vrijheid, die de Israëliten 
uit den diensthuize heeft geleid, en hen tot een vry Volk gemaakt, zal onze 
goede zake ongetwyffeld ook ondersteunen.’1603  

Een andere religieus geïnspireerde patriottenleider is de predikant 
Van Hamelsveld, de beroemde Utrechtse hoogleraar die in 1787 vanwege zijn 
politieke activiteiten zou worden ontslagen en een belangrijke rol zou spelen 

in de Nationale Vergadering die in 1796 voor het eerst bijeenkwam.1604 Ook 
hij putte uit de bijbel om zijn politieke opvattingen te rechtvaardigen. In een 
preek uit 1783, De voortreflykheid, nuttigheid en noodzaaklykheid van de 

geschiedenissen des O.T. betoogd, lijkt hij op het eerste gezicht niet direct een 
politiek doel voor ogen te hebben. Halverwege de preek echter betoogt hij dat 
hij ‘als Burger en lid der samenleving’ bepaalde politieke en maatschappelijke 

conclusies trekt uit de geschiedenissen van het Oude Testament. ‘In de 
geschiedenissen van Israël zie ik’, aldus Van Hamelsveld, ‘een Vry Volk, het 
welk onder Gods bestuur … alle de voorrechten der Vryheid geniet’. ‘Ik 

bewonder onder dit volk Mannen’, vervolgt de predikant, ‘die hun leven voor 
Vaderland en Vryheid waagden, en de schrik waren der Dwingelanden!’ Van 

Hamelsveld ziet echter ook duidelijk waar het misgaat. ‘In dat zelfde Israël 
betreur ik de dwaasheid van een volk, dat zynen voorspoed niet dragen kan; 
dat de slaverny onder de Koninglyke alleenheersching verkiest boven het 

heilryk genot der Vryheid.’ Van Hamelsveld verbindt vaderlandsliefde en 
vrijheid met een Israël dat nog niet bukte onder het juk van een absolute 
monarch. David en Salomo – voorheen standaard rolmodellen voor 

Oranjestadhouders – hebben met hun luister en hun militaire overwinningen 

                                                                    
1601 Vgl. Evers, ‘Angelsaksische inspiratiebronnen’, 206-217. Zie tevens: Peter van 
Rooden, ‘Noordnederlandse protestanten en de revolutie’, De achttiende eeuw 28 
(1996) 17-28; Van Eijnatten, Liberty and concord, 278-292; Ernestine van der Wall, 
‘Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en 
mensenrechten’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden, 1995-1996 (Leiden 1997) 45-62. 
1602 W. Suermond, Leerrede gehouden op den keurdag der regering van Deventer den 22 
febr. 1786 (Deventer 1786) 34-35. 
1603 Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het volk van Nederland (z.p. z.j.) 76. 
1604 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 255-263. 
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minder voor het land betekend dan de Richteren, die voor vrede, vrijheid en 
voorspoed zorgden, aldus Van Hamelsveld.1605 
 De boodschap die vele predikanten hun toehoorders en lezers 

voorhielden, met name in de periode 1781-1784, is dat de Republiek in verval 
is. De predikant Van Kooten schrijft bijvoorbeeld in 1784: ‘Wanneer iemand 

de gesteldheid van den tegenwoordigen tyd onbevooroordeeld overweegt, zal 
hy overtuigd zyn, dat eene allergrootste verbastering en verval van zeden by 
ons plaats heeft’. Dit zedenbederf is zeer gevaarlijk voor het vaderland en voor 

de vrijheid, aldus van Kooten. ‘Overdaad, weelde, losbandigheid, wulpsheid, 
pracht en ongodsdienstigheid hebben zich onder alle rangen der maatschappy 
verspreid, en die deugden, door welke een Volk kan gelukkig zyn, schier 

verbannen’.1606 Ook Bergh, de lutherse predikant die in 1784 een lijkpreek 
over de gestorven Van der Capellen publiceerde en vervolgens – zeer 
opvallend – werd uitgenodigd om in de gereformeerde kerk van Deventer een 

preek te houden, stelt in deze preek dat Nederland in de zestiende en 
zeventiende eeuw een vrij en welvarend land was. ‘Hoe rykelyk hadt God ons 
Land niet met Vryheid en Rykdommen gezegend!’ roept Bergh uit. ‘Beleid en 

Dapperheid deden hen overwinnen, en maakten hen en hunne Kinderen vry; – 
Spaarzaamheid en Arbeidzaamheid voerden hun Rykdommen toe, en maakten 
ons Vaderland tot een Schatkist der geheele Waereld.’1607 Vervolgens echter 

ging het mis. ‘Maar! – hunne Nakomelingen! – verbasterd van den Moed en de 
Zeden hunner Voorouderen! – wierden weelderig en agteloos! – Verkwisting 
en Verwyfdheid bekleedden langzaamerhand de Plaatzen van Spaarzaamheid 

en Dapperheid!’ Daardoor konden ‘Roof-Dieren in Menschen-Gedaante’ hun 
slag gaan. Het volk leefde onbezorgd ‘en terwyl zy onbezorgd sliepen, 

smeedde men de Vryheid-Kluisters en leidde haar Gevangen’.1608 Toch is het 
land nog niet verloren, aldus de predikant. De liefhebbers van het vaderland 
hebben de plicht niet te rusten ‘voor gy de Vryheid weder geheel veilig op 

haaren Troon hebt geplaatst! – Beleid, Dapperheid en Standvastigheid, van 
uwe zyde, zyn ’er de waare Middelen toe’.1609 

Het zedenbederf en het morele verval is een gevaar voor de vrijheid, 

zo stellen predikanten vast. Tirannen tieren namelijk welig onder een 
dergelijk maatschappelijk gesternte. Onder invloed van de weelde verslapt de 

                                                                    
1605 Ysbrand van Hamelsveld, De voortreflykheid, nuttigheid en noodzaaklykheid van de 
geschiedenissen des O.T. betoogd, in eene redevoering over I Corinth. X. II (Utrecht 1783) 
16-17. 
1606 Pieter Adriaan van Kooten, Leerreden, over psalm CXXIV: vs. 1-6. Uitgesproken op 
den algemeenen dank- vast- en bededag, den 14. april 1784 (Utrecht 1784) 47. 
1607 Hendrik Bergh, De drangredenen tot een levendig, overtuigend en pligtmatig 
vertrouwen op God, verhandeld en vaderlandsch toegepast in eene Leerrede, over 1 Petr. 
V. vs. 7 (Deventer 1784) 36. 
1608 Bergh, De drangredenen, 37-38. 
1609 Ibidem, 38. 
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deugd en de vrijheidsliefde en dan krijgen heerszuchtige lieden vrij spel. Of de 
Republiek reeds opgehouden is een republiek te zijn en feitelijk al een 
monarchie is, laten predikanten meestal in het midden. Maar dat Nederland 

op een hellend vlak terecht is gekomen, is volgens hen klip en klaar. Zij 
waarschuwen voor decadentie, luxe en samenhangend daarmee voor een 

uitwassen van de monarchie. Er is maar één medicijn dat de Republiek weer 
gezond kan maken en dat is een hernieuwde liefde voor de vrijheid en een 
hernieuwde liefde voor het vaderland.  

 

Bewapening 

De thema’s die in preken werden aangesneden, kenden hun eigen dynamiek. 

Zo werd in op naam gestelde preken geen aandacht besteed aan de geruchten 
die de ronde deden dat Willem V een affaire had met Constance van Lynden 
van Hoevelaken (1761-1831), iets wat in de patriotse pers wel werd 

bediscussieerd.1610 Ook aan Brunswijk en de Acte van Consulentschap, die 
onthuld werd in De Post van den Neder-Rhijn in 1784 en snel daarna zijn val 
bewerkstelligde,1611 worden weinig woorden vuil gemaakt. Verder lijken, 

enkele uitzonderingen daargelaten, de meesten zich niet erg druk te maken 
om democratische hervormingen van enigerlei aard. Waar alle predikanten 
zich wel druk om maakten, is het verval van Nederland en de dreiging dat de 

Republiek door verraad van binnen en aanvallen van buiten omgevormd zal 
worden tot een monarchie. Zij zijn allemaal vurige pleitbezorgers van de 
vrijheid en van het vaderland en zien in toenemende mate in dat Willem V en 

zijn aanhangers een bedreiging vormen voor vaderland en vrijheid. Voor een 
groot deel overlapte het republicanisme dat deze predikanten aanhingen met 

het oude staatsgezinde republicanisme. De manier echter waarop het concept 
vrijheid werd ingevuld, waaronder de idee dat burgers de plicht hadden de 
vrijheid met wapens te verdedigen, is echter nieuw.1612 Volgens predikanten is 

vrijheid een kostbaar goed en daarom hebben burgers de plicht deze vrijheid 
te verdedigen. Niet de overheden hebben deze taak, zoals voorheen altijd 
werd gesteld, maar de individuele burger. Predikanten geven burgers 

daarmee indirect meer politieke verantwoordelijkheid. Zij roepen burgers op 
hun eigen vrijheid te bewaken en machthebbers te controleren. Indien nodig 
dan dienen zij deze vrijheid zelfs te verdedigen met de wapens. Vanaf 1783 en 

met name in de jaren 1784 en 1785 roepen predikanten daarom op de 
wapens op te nemen en zich in de ‘wapenhandel’ te bekwamen, aangezien zij 
van mening waren dat de vrijheid groot gevaar liep.  

                                                                    
1610 Klein, Patriots republikanisme, hoofdstuk 4. 
1611 Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn, 296-305; Klein, Patriots 
republikanisme, 15-23. 
1612 Vgl. Klein, Patriots republikanisme, 167vv. 
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Burgerbewapening was van den beginne onderdeel van het patriotse 
program. Van der Capellen had al in zijn Aan het volk van Nederland zijn lezers 
opgeroepen zich naar het voorbeeld van hun zestiende-eeuwse voorvaders te 

bewapenen. Alleen dan zou men de vrijheid tegen aanvallen van binnen en 
buiten kunnen bewaren en verdedigen.1613 Vanaf eind 1782 werden er 

mondjesmaat initiatieven genomen om met wapenoefeningen te beginnen. 
Pas vanaf 1784 werd burgerbewapening op grote schaal doorgevoerd. De 
directe aanleiding daarvoor was de dreigende taal die keizer Jozef II 

uitsloeg.1614 
In de geschiedschrijving over de patriottentijd is er maar weinig 

aandacht geweest voor het gegeven dat de Republiek van 1780 tot 1784 eerst 

in oorlog was met Engeland en vervolgens bijna in een oorlog verzeild raakte 
met Oostenrijk.1615 In 1784 eiste keizer Jozef II de opening van de Schelde en 
liet hij weten dat elke belemmering van de vrije doorvaart als een 

oorlogsverklaring werd beschouwd. De Republiek was niet van plan de 
Schelde te openen en toen op 8 oktober een koopvaarder onder keizervlag de 
Schelde afvoer, werd het door de Nederlanders beschoten. De keizer vatte dit 

als een oorlogsverklaring op en hij kondigde aan 40.000 man naar de 
Oostenrijkse Nederlanden te sturen. Deze oorlogsdreiging hield aan totdat 
door bemiddeling van Frankrijk op 8 november 1785 een verdrag tussen 

Oostenrijk en de Republiek werd getekend.1616 Van december 1780 tot 
november 1785 hadden de inwoners van de Republiek dus te maken met 
oorlog of de dreiging van oorlog. De angst en de psychologische druk 

waaronder zij in die tijd gebukt gingen waren daarom groot. Het is niet 
verwonderlijk deze druk emotionele reacties opriep. De oorlogsdreiging van 

Jozef II werd ook door predikanten zeer serieus genomen. ‘Nauwlijks was de 
laatste onrechtveerdige, schandelijke en schadelijke oorlog geeindigt, of men 
hoopte op beetere daagen’, aldus Kuypers. ‘Doch op het onverwachtst groeide 

’er een onweersbui aan onzen Staatshemel, en ons beliep de geweldige storm, 
van het ongenoegen, van eenen der grootste Vorsten van Europa, en dreigde 
ons met eene nieuwe Vreedebreuk, die niet veel minder voor uit deed zien, 

dan ons verderv, en ondergang’.1617 De predikant Claessen maakt melding van 
een algemene paniek die zich onder de bevolking meester maakte. ‘Alle 
tydingen waren oorlogzuchtig’, aldus Claessen, ‘men beschreev een groot getal 

Vrybuiters; men bromde van Panduren, Croaten, Uhlanen, en Hussaren; men 

                                                                    
1613 H.L. Zwitzer, ‘De militaire dimensie van de patriottenbeweging’ in: F. Grijzenhout, 
W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de 
patriotten (Amsterdam 1987) 27-51; Klein, Patriots republikanisme, 169-172. 
1614 Klein, Patriots republikanisme, 183; Rosendaal, De Nederlandse revolutie, 29-32. 
1615 Vgl. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn, 757. 
1616 Ibidem, 314-315, 323-324. 
1617 Kuypers, Neerlandsch staatsorkaan, 23. 
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maakte de Nederlanders met zwermen van barbaarsche Roovers bang, en 
deedt door die geruchten zekerlyk eenen grooten schrik ontstaan’.1618  

Veel predikanten die hun kerkvolk en lezers oproepen om zich te 

bekwamen in de wapenoefening, doen dit met het argument dat men zich niet 
alleen dient te beveiligen tegen buitenlandse aanvallen, maar ook tegen 

bedreigingen van binnenlandse verraders. Van Doorne bijvoorbeeld stelt: 
‘Vorderen de Overheden den gewapenden bystand hunner Burgeren, om hen 
in de verdediginge van hunne voorrechten en vryheden tegen buitenlands 

geweld, of tegen binnenlands verraad te ondersteunen, dan zoude het hoogst 
laakbaar zyn wen men die ondersteuning wilde weigeren’.1619 Patriotse 
predikanten wisten zich net als Van Doorne gesteund door hun overheden, die 

vanaf 1784 de bevolking opriepen zich te bewapenen met het oog op de 
dreigende oorlog met Oostenrijk.1620 Hoewel predikanten hun oproep tot 
bewapening verdedigen door te verwijzen naar de oorlogsdreiging, had deze 

opwekking ook duidelijke implicaties voor de binnenlandse politiek. De 
burgerbewapening stond namelijk van begin af aan in verband met het 
ontstaan van rellen en publieke demonstraties voor de stadhouder, zoals op 

zijn verjaardag op acht maart. Dergelijke relletjes, die in de patriotse pers 
breed werden uitgemeten, hadden de patriotten ervan overtuigd dat Willem V 
het oranjevolk omkocht en gebruikte om zijn eigen macht te vergroten.1621 De 

‘bewapeningspreken’ die in 1785 verschenen, waren in feite dus niets anders 
dan moties van wantrouwen tegen de stadhouder en een aanklacht tegen het 
muitzieke oranjevolk.  

Met het oog op de buitenlandse dreiging en de groeiende 
binnenlandse spanningen is het niet verwonderlijk dat de toon die 

predikanten aanslaan steeds heftiger wordt en emotioneler. ‘Welken 
Vaderlander moet het hart niet bloeden, op de beschouwing van den toestand 
des Lands’, aldus Van Hamelsveld in een preek uitgesproken in januari 1785. 

‘Van buiten gedreigd met eene geduchten oorlog, van binnen vol verdeeldheid, 
verwarring en oproerige bewegingen eener misleide menigte’.1622 Met die 

                                                                    
1618 Johannes Claassen, De gevaarlyke uit- en inwendige gesteldheid van het vaderland, 
met de middelen ter reddinge van het zelve [...]. In twee kerkelyke redevoeringen, de 
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‘misleide menigte’ doelt Van Hamelsveld ongetwijfeld op het Oranjevolk, 
hoewel hij dat niet expliciet maakt. Volgens hem zijn er twee middelen om de 
buitenlandse en binnenlandse bedreigingen tegen te gaan. Het eerste middel 

dat hij noemt is eendracht. Het tweede middel is volgens Van Hamelsveld de 
wapenoefening. ‘Te Wapen! Vliegt te Wapen! Nederlanders! Rust u toe, om 

Haardsteden en Altaaren te verdedigen! Anders loopt uw goed en bezitting, de 
eer van uwe Vrouwen en Kinderen, uwe Vryheid en leven gevaar’.1623 Deze 
wapening is noodzakelijk om de gekrenkte nationale trots te kunnen 

herstellen. Het land is namelijk ‘door laffe toegevendheid, door eene 
werkeloosheid, welke in den laatsten Oorlog met Engeland, zo verregaande 
schandelyk zich heeft vertoond, de spot … der Nagebuuren’ geworden. 

Daarnaast heeft Van Hamelsveld geen vertrouwen in het Staatse leger en 
vooral niet in huurlingen. Deze zijn een bedreiging voor de vrijheid. ‘Myne 
Landgenooten! Burgers! Ziet toe, dat gy niet als weêrlooze schapen, wolven 

ter uwer beveiliging inroept, aan welke uwe Vryheid naderhand ligtelyk ten 
prooi zou vallen.’1624 

Hoezeer Willem V en de orangisten de slag om de publieke opinie 

verloren hadden, blijkt wel uit de bewapeningspreken die in de periode 1784 
en 1785 verschenen. Zoals bekend had de stadhouder in het strijdpunt of men 
de vloot dan wel het leger moest vergroten altijd de nadruk gelegd op een 

sterk leger.1625 Nu er in 1784 en 1785 een groot landleger naar de grenzen van 
de Republiek dreigde te worden gestuurd, zou het pleidooi dat Willem V altijd 
had gehouden voor een sterk leger in zijn voordeel kunnen werken. Dit was 

echter niet het geval.1626 Tot overmaat van ramp was de herinnering aan de 
Oranjestadhouders die in tijden van oorlog en oorlogsdreiging het commando 

van het leger op zich namen en militaire successen wisten te boeken, volledig 
verdwenen. In plaats van de ogen te richten op de bevelhebber van het leger, 
riepen predikanten op zelf de wapens in de hand te nemen. Er werd door 

predikanten niet verwezen naar de moed van Oranjes in het verleden en ook 
had men allerminst de hoop nog gevestigd op de huidige stadhouder. Wel 
werd er gewezen op de plicht van elke burger zelf moed te tonen. Deze 

democratisering van moed en militarisme vindt men bijvoorbeeld in de preek 
van Groeneweg. Hij stelt dat ‘het een ygelyk past om in tyden van oorlog zig 
als een dapperen Krygsheld te gedragen.’1627 Zelfs rolmodellen als Jozua en 

David worden door predikanten als gepaste voorbeelden voor burgermoed en 
individuele strijdbaarheid gezien. Houtkamp schrijft bijvoorbeeld: ‘Zyn de 

                                                                    
1623 Van Hamelsveld, De gronden van hoop, 28. 
1624 Ibidem, 29-30. 
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Helden des Geloofs geen strydbare Helden geweest? Denkt aan Abram Josua, 
David en anderen – en zouden wy ons niet als Helden Wapenen, indien wy 
gelyk aan die Vroomen prys stellen op Godsdienst en Vryheid? Ja.’1628 Moed en 

militaire successen werden niet langer als het prerogatief van 
Oranjestadhouders beschouwd, zoals eeuwenlang in preken was gedaan. Een 

ieder heeft namelijk de plicht om zijn eigen bezittingen en zijn vrijheid te 
verdedigen bij aanvallen van binnen en buiten. Het is noodzakelijk, schrijft de 
predikant Van Eyk met het oog op de Oostenrijkse dreiging, ‘dat de Burger 

zich wapend, om den Pandour, Croaat, en van den buit leevende Hutzaar, zijn 
roof en plundering te beletten’.1629  

De roep om morele herbewapening en het pleidooi voor het dragen 

van wapens gingen in patriotse preken vaak hand in hand. Zowel het morele 
als het politieke verval diende volgens predikanten te worden gestuit. 
Predikanten waren van mening dat het oefenen in wapens een middel was om 

het morele en politieke verval te keren. Het dragen van wapens en het oefenen 
in de ‘wapenhandel’ was niet alleen een oproep aan de burger om zichzelf te 
verdedigen, maar ook een instrument om de nationale trots en het gevoel voor 

eigenwaarde te herwinnen. Een wapen in de hand geeft een burger immers 
het gevoel een respectabel en geducht persoon te zijn.1630 Van de stadhouder 
verwachtte men niet veel goeds meer. Hij was niet in staat van de Republiek 

de geduchte natie te maken die het volgens patriotten in de zeventiende eeuw 
was. De prins was zelfs een van de oorzaken van het verval en onderdeel van 
het probleem. Daarom werden burgers aangespoord zelf het verval te keren 

door deugdzaam gedrag te vertonen en door de wapens op te nemen. Zij 
moesten in navolging van de dappere voorouders de glorietijd van de 

Republiek zien te doen herleven. Stefan Dudink heeft er op gewezen dat 
mannelijkheid in dit patriotse vertoog een belangrijke rol speelde. Tegenover 
het verwijfde, laffe, decadente en aan luxe verslaafde hof stond de deugdzame, 

dappere, mannelijke en wapendragende burger.1631 Genderbeelden werden op 
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die manier ingezet in een politieke strijd, waarin de tegenstander van de 
morele en politieke ondeugden werd beschuldigd waar volgens de communis 

opinio het Nederlandse verval aan te wijten was. En deze ondeugden werden 

vooral als vrouwelijk voorgesteld. 
 

De tiran Willem V  

De Engelse oorlog had de reputatie van de stadhouder geschaad en toen vlak 
na het sluiten van de vrede met Engeland in 1784 keizer Jozef met oorlog 

dreigde, werd de positie van Willem V alleen nog maar verder ondermijnd. De 
Oostenrijkse dreiging was funest voor Willem V omdat het de speculaties en 
wilde geruchten over een monarchistisch complot versterkten.1632. Een 

voorbeeld van een dergelijk complotdenken is te vinden bij de predikant 
Houtkamp. Hij ziet overal vijanden. Niet alleen van buiten, maar vooral ook 
van binnen. Houtkamp is woest op deze binnenlandse vijanden, de verraders, 

die met behulp van Jozef II de Republiek tot een monarchie willen omvormen. 
Hij spreekt van de ‘snode aterlingen [ontaarde kinderen], dat helsch 
gebroedzel, die pesten en verdervers van ons Vaderland, die niets onder het 

oog hebben, dan om ons onder een willekeurig gezag te brengen, eene 
omwenteling in ’s Lands Constitutie te maaken op hoop van voordeel’.1633 
Volgens Houtkamp zijn deze binnenlandse vijanden gevaarlijker dan de 

buitenlandse. Hij laat er geen onduidelijkheid over bestaan welke groep hij op 
het oog heeft. Het bedoelt het oranjevolk: de ‘vrywillige Slaven’, lieden het 
gemunt hebben op de vrijheid. ‘Van daar, dat Oranje boven, de Staaten onder, 

de Patriotten weg. – Uitdrukkingen, daar een vrye Ziel van gruuwt’, aldus 
Houtkamp.1634 Ook Claessen is beducht voor ‘de slegtheid van een toomloos 

Gemeen’ dat ‘schuimbekt, raast, tiert, breekt, slaat en smyt’. Zonder zijn 
beschuldigingen expliciet te maken schrijft hij dat het ‘verfoeilyke 
kunstgreepen zijn’ om een ‘ligtzinnig Gemeen aan te blaazen, en te doen 

branden om zulke oogmerken, die men op geene bedaarde en redelyk wyze 
bereiken kan, geweldig door te drijven’.1635 Een andere predikant die 
uitdrukking geeft aan zijn vermoedens van een monarchistisch complot is 

Hillebrands. Hij heeft het over ‘oproerige geesten’ en ‘hoofsche vlijers’ die 
niets anders doen dan ‘den Vorst te lief kozen, – hem verkeerde denkbeelden 
inteprenten, om, waar ’t mogelijk, door ’t Vorstelijk gezag, hun eijge eer – hun 

                                                                                                                                                            
einde van de achttiende eeuw’, Groniek 36 (2002) 107-118; Dudink, ‘Masculinity, 
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aanzien en schatkist te vergrootten.’1636 Chevallier tenslotte, de patriotse 
Groningse hoogleraar, die in 1759 nog een lijkrede over Anna van Hannover 
had uitgesproken, spreekt van ‘binnenlandschen onraad’ en de ‘verderflijke 

aanslagen en ontwerpen, welken ene opgeruide hoop aterlingen, reeds, aan 
verscheiden oorden, in dolle muitzucht losgebroken, door baldadigheden en 

geweld, begonnen uit te voeren’ en die tot doel hadden ‘om Nederlands 
vrijheid en welvaart eensklaps den bodem in te slaan, en vernieling door ons 
land te verspreiden’.1637 

De patriotten zagen in de feesten die het Oranjevolk vierden, zoals op 
de verjaardag van de prins, een grote bedreiging. In 1782-1785 hadden zich 
op verscheidene plaatsen al ongeregeldheden voorgedaan waarbij een 

oranjegezind publiek betrokken was.1638 Ook hadden prinsgezinden zich 
verzet tegen de oproep tot bewapening in 1784 en 1785. Dat ging vaak 
gepaard met het dragen van oranjeversierselen en het hijsen van 

oranjevlaggen. Al deze dingen leidden ertoe dat de strijd tussen prinsgezinden 
en patriotten zich verscherpte, waarbij de patriotten duidelijk de overhand 
hadden. Zo besloten de Staten van Holland in 1785 het dragen van 

oranjeversierselen te verbieden. Ook werd de macht van de stadhouder in 
meerdere gewesten beetje bij beetje ontmanteld. Voor de prins ging het van 
kwaad tot erger. Aanvankelijk waren de klachten over zijn gebrek aan 

leiderschap nog grotendeels gebaseerd op geruchten en speculatie. De kritiek 
op de prins klonk echter steeds luider en openlijker. De aanvallen op de 
hertog van Brunswijk, zijn belangrijkste adviseur en mentor, zag Willem V als 

een grote bedreiging voor zijn positie. Ook nadat Brunswijk in 1784 het veld 
had moeten ruimen, hield de kritiek op het functioneren van de stadhouder 

aan. In deze gespannen situatie, nadat Willem reeds meerdere beledigingen en 
inbreuken op zijn gezag had moeten incasseren en het aan wederzijds 
vertrouwen tussen de Hollandse regenten en de stadhouder volledig ontbrak, 

werd hem in september 1785 het commando over het Haagse garnizoen 
ontnomen. Willem V was woest en voor hem was de maat vol. Hij had genoeg 
van al deze vernederingen en uit protest tegen de inbreuken op zijn 

stadhouderlijke prerogatieven verliet hij Den Haag. Na een kort verblijf in 
Breda trok hij met zijn gezin naar Leeuwarden om via Groningen naar Het Loo 
in Apeldoorn te reizen, waar hij op 12 november zijn intrek nam.1639  
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 Tussen alle vurige, emotionele en nationalistische preken die in deze 
jaren verschenen doet de preek die Kuypers op 6 november 1785 uitsprak in 
de academiekerk te Groningen in aanwezigheid van de gehele stadhouderlijke 

familie, weldadig en rustgevend aan. De patriotse hoogleraar hield de 
betreffende zondag zijn politieke kaarten voor de borst en verklaart reeds in 

het voorwoord van zijn preek dat de lezers er niets in zullen vinden ‘dat van 
verre, of naarbij, Staatszaaken raakt’.1640 In de preek over de tekst: Want de 

Zone des menschen is gekomen, om te zoeken en Zaligtemaken dat verloren was 

(Lucas 19:10) gaat Kuypers slechts in op de noodzaak om Christus te 
aanvaarden als redder. Iedereen is een verloren zondaar, maar voor iedereen 
is er ook hoop. Deze boodschap geldt ook voor de prins en de prinses en hun 

kinderen. Hoewel Kuypers zich eerder geprofileerd had als patriots prediker, 
valt hij de prins niet openlijk af. Hij hoopt daarentegen dat de prins 
voorspoedig mag zijn in zijn ‘Ambtsbetrekkingen, ten nutte van ’t rampvolle, 

en verlooren gaande vaderland, en dus tot roem van uw Doorluchtig Perzoon 
en Huis’.1641 
 In de patriotse preken die in de jaren 1785 en 1786 verschenen vindt 

men geen uitgewerkte democratische hervormingsplannen. Predikanten 
pleiten niet voor meer inspraak van burgers in de politiek, hoewel in preken 
afkomstig uit de patriottenbolwerken Utrecht en Deventer blijkt dat 

predikanten aldaar geen moeite hadden met democratische hervormingen. 
Verder keren predikanten zich niet tegen de regenten, zoals radicale 
patriotten in toenemende mate vanaf 1784 deden. Voor deze patriotten 

gingen de politieke hervormingen niet snel genoeg en zij keerden zich niet 
alleen tegen een in hun ogen despotische stadhouder, maar ook tegen de 

regenten die zij als machtsbeluste aristocraten meenden te hebben 
ontmaskerd.1642 Dergelijke geluiden zal men niet snel in preken aantreffen. 
Predikanten bleven de regenten steunen (de lokale overheden betaalden 

natuurlijk ook hun traktementen) en zien alleen in de tiran Willem V een groot 
gevaar. De fel patriotse predikant Marcel bijvoorbeeld, die in 1787 het land 
zou ontvluchten en vanaf 1788 als predikant in Duinkerke een groep 

gereformeerde vluchtelingen van Woord en Sacrament zou voorzien,1643 haalt 
in zijn preek uitgesproken in 1785 over de tekstwoorden De godlooze 
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heerschende over een arm volk is een brullende Leeuw en Beer (Spr. 28:15) fel 
uit naar de stadhouder. Hij noemt de prins niet bij name, maar het zal voor 
weinigen onduidelijk zijn geweest wie Marcel in zijn preek op het oog heeft. 

De stadhouder is volgens de predikant een goddeloze vorst, die dag en nacht 
bezig is ‘met met plannen uit te denken, om op de beste wijze zijn gezag uit te 

breiden, om zijn Schatkist, door recht, of onrecht te vermeerderen.’ ‘Het Land 
verraad’, aldus Marcel, ‘wort bij hem slegts voor eene geringe misdaad 
gereekend’, wanneer hij daarmee zijn beurs kan vullen. ‘De Comedies, Bals, 

Danspartijen bij te woonen, zijn hem streelender genoegens, dan zijn tijd door 
te brengen met het onderzoek van ’s Volks rechten’, zo stelt de predikant.1644 
 Willem V is een tiran en een verrader. Dat is de boodschap die 

patriotse predikanten in 1785 en 1786 van de kansels lieten horen. Volgens de 
predikant Suermond is de stadhouder ook een kind. Wee u, Land, diens Koning 

een kind is, zijn de woorden waarover hij in 1786 preekte. ‘Verbeeldt u eens 

iemand’, schrijft Suermond, ‘die tot de eerste posten is verheven, aan wien het 
bestuur van Land en Zee, van Legers en Vloten, van Staats- en Kerkzaken, en 
de bestelling over de gewigtigste bedieningen is toevertrouwd’. Niemand kon 

het na deze regels meer zijn ontgaan dat de Deventer predikant Willem V 
bedoelde. Volgens Suermond is de stadhouder iemand die wel op tirannieke 
wijze zou willen regeren, maar ‘die intusschen zynen kostelyken tyd 

verbeuzelt, en zyne dierbare ogenblikken aan laffe vermaken opoffert, of, 
onder toejuiching van het uitvaagzel der natie, in zotte vrolykheden verkwist’. 
Zo’n iemand is een kind, aldus Suermond, ‘hy is een kind: en wel in den 

gemeensten zin van dat woord. En kan men met mogelykheid de 
rampzaligheid overzien van een Volk, dat zig door dit hoofd vol kinderagtige 

grilligheden moet of wil laaten ringelooren?’1645 En passant geeft Suermond de 
prins en de prinsgezinden er de schuld van dat het land in diep verval is. Want 
vroeger was de Republiek ‘het ontzag der Koningen’ en de ‘schrik der 

dwingelanden’, aldus Suermond. Het land was ‘de schrik van den Indiaan, de 
steun en het ontzag van ’t moedige Oostenryk, de blikzem van Spanje, de 
geessel der Barbaren, de styfste teugel van het altoos weerbarstige Brittanje, 

de hulp of de vrees van het vermogende Fransche ryk, de sterkte van het 
heldhaftige Duitschland, de scheidsvrouw der Vorsten, het beslissende 
hoofdgerigt van de eischen der Koningen’. Suermond heeft duidelijk een hoge 

dunk van het Nederland zoals dat vroeger was: ‘dit Land vestigde tronen of 
stiet tronen omver!’1646 Maar dat is nu allemaal voorbij. ‘Grote God! Wie zyn 
wy geweest! – en – wat zyn we nu? De schim, de verachting, de speelbal, het 
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spreekwoord dier volken, welke voorheen voor onze voeten kropen! 
Vaderland! Vaderland! In welke ene diepte zyt gy neergezonken!’ Suermond is 
kwaad en woest op degenen die dit verval hebben veroorzaakt en reageert 

emotioneel. ‘Onze Nederlandsche ziel voelt dit met aandoening, met woede, en 
vloekt het monster dat het werktuig was van uwen val’. Hij laat er geen 

onduidelijkheid over bestaan wie de verantwoordelijken zijn. Volgens hem 
zijn het de prins en de prinsgezinden – ‘het eedgespan’ – ‘dat werkeloosheid 
tot bereiking van zyn heerschzugtig oogmerk bezigde, en zyne glorie op de 

puinhopen van de uwe dacht te vestigen!’1647 
 Terwijl Willem V in ballingschap op Het Loo verbleef, gingen de 
patriotse regenten in de winter van 1785-86 ongestoord verder met het 

beknotten van de macht van de stadhouder. Overal boette de stadhouderlijke 
partij aan invloed in. In de stad Utrecht hadden de patriotten eind december 
1785 de macht overgenomen en als gevolg daarvan ontstond er binnen de 

Staten van Utrecht een scheuring. De prinsgezinde Statenleden besloten de 
Statenvergadering naar Amersfoort te verplaatsen, dat orangistisch was, 
terwijl de patriotten dit besluit als onwettig verklaarde en in Utrecht bleven. 

In Gelderland dreigde iets soortgelijks te gebeuren. De prinsgezinden aldaar 
hadden vanwege hun overwicht een besluit weten door te drukken dat iedere 
discussie over het regeringsreglement van 1674, waarin de stadhouder 

vergaande bevoegdheden werd verleend, verbood. De Gelderse stadjes Elburg 
en Hattem echter, negeerden dit besluit en weigerden nieuwe door dit 
reglement aangewezen magistraatsleden te accepteren. Op verzoek van de 

Staten, die een einde wilde maken aan het conflict, zond de stadhouder begin 
september 1786 troepen naar deze steden en dwong ze tot overgave. Hattem 

werd beschoten en vervolgens geplunderd en toen de inwoners van Elburg dit 
nieuws hoorden gaven zij zich gewonnen en vluchtten de stad uit. De troepen 
van de stadhouder konden zonder problemen Elburg binnentrekken. Met deze 

militaire ingreep van de prins was de burgeroorlog een feit. De stadhouder 
had een daad willen stellen en de ongehoorzame steden tot de orde willen 
roepen. Het gevolg was echter dat de patriotten deze aanval gebruikten om 

het verzet tegen de stadhouder te intensiveren. Onder druk van de patriotse 
pers besloten de Staten van Holland op 16 september 1786 de stadhouder het 
kapitein-generaalschap te ontnemen. Zij waren bang dat de prins ook in 

Holland het leger zou inzetten om de macht naar zich toe te trekken. De 
troepen die betaalden werden door het Gewest Holland werden van hun eed 
van trouw aan de stadhouder ontslagen en verordonneerd om naar Hollands 

                                                                    
1647 Ibidem, 21. 



 
378 
 

grondgebied te gaan. Daarmee bereidde de Staten van Holland zich in feite 
voor op verdere oorlogshandelingen.1648 
 Vanaf september 1786 bestond er voor patriotse predikanten geen 

enkele onduidelijkheid meer dat Willem V een tiran was. Hij had immers het 
leger tegen onschuldige burgers ingezet. De Rotterdamse predikant Van 

Rossen, een remonstrant, betoogde in een preek uitgesproken op 17 
september 1786 dat de Vierde Engelse Oorlog al duidelijk had gemaakt dat de 
‘inwendige vyanden van ons Vaderland’ de landsdefensie saboteerden zodat 

zij na de Nederlandse nederlaag ‘op de puinhoopen van ons Vaderland, en op 
den nek van Nederlands Vryheid, hunnen gewaanden zetel’ konden vestigen. 
Nadat dit mislukt was, zochten de orangisten hun heil in ‘binnenlandsche list, 

en burgerlyke beroerten’. Zij vonden in ‘eenen sterveling, die liever 
Oppergezag en haat, dan behoorlyke onderschiktheid en liefde, tot zyn deel 
had’ een bondgenoot.1649 Toen het de stadhouder en zijn aanhangers niet 

gelukt was om de Nederlandse vrijheid en de koophandel klein te krijgen, 
‘toen moesten de verschrikkelykste bedreigingen … ter uitvoer worden 
gebragt’. Toen moest de ‘door den burger zelf bezoldigde krygsman; het, door 

Neerlands geld zelve betaalde moord geweer, met staatsy paarden, 
aangevoerd, ja gebruikt worden, om vestigingen te berennen; om huizen in 
stukken te stooten; om steden plat te schieten, om vryë Nederlanders tot 

slaven te maaken’, aldus Van Rossen verwijzend naar de aanval op Elburg en 
Hattem. ‘En door wien, of, ten minste, om wiens wille is dit alles geschied’, 
vraagt de predikant zich af. ‘Zal ik zynen naam melden? Neen! Die naam was, 

in vroeger eeuwen, in ons Vaderland, daar toe te gezegend; die naam is, in 
onze dagen, daar toe te zeer gevloekt’. De predikant troost zich met de 

gedachte dat de stadhouder ooit rekenschap van zijn daden zal moeten 
afleggen en dat God, als Willem V zich niet bekeert, ‘eens het strafvonnis’ over 
hem zal vellen.1650 

 Ook de predikant Kuypers in een preek op 17 september 1786 
beklaagt zich over het lot van de inwoners van Elburg en Hattem. ‘De stem des 
geschreis der dochter onses volks wordt wijd en zijd gehoord, en stijgt, vooral 

uit Gelderland, ten hoogen Hemel op’, aldus de predikant. ‘Daar wordt 
gehoord eene stemme des geschreis der dochter onzes volks! – een noodkreet 
heeft zich verheft uit het Geldersch Hattem en Elburg, welkers inwooners in 

diepen druk zitten, over geleedene rampen’. Met angst en beven ziet Kuypers 
de toekomst tegemoet, want ‘de zaaken zijn uit haar geheel gebracht.’ Een 
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‘akelig toneel is geopend. – de toorts van eenen Binnelandschen oorlog is 
ontstooken, en bij heur smookenden rook, wordt schrik en verwarring overal 
verspreid.’1651 ‘Hoe beroerend waren de geruchten van eene zich op een 

pakkende onweersbui … hoe ontzettend het naderen der troepen, niet van 
eenen vreemden vijand, maar van eigene, doch in vijanden veranderende 

landgenooten!’1652 De stadhouder is de schuldige van deze aanval. Hij heeft de 
opdracht gegeven. Volgens Kuypers moet men niet de soldaten de schuld 
geven. Zij zijn slechts gebruikt ‘ter uitvoering van geweldige maatregelen. – 

hun post is te gehoorzamen den geenen, die over hun gestelt zijn.’1653 
 In het patriottenbolwerk Utrecht preekte de al eerder genoemde 
Marcel, in de domkerk, op 8 oktober 1786. Net als Kuypers beklaagt hij zich 

over de toestand van het vaderland dat ‘jammerlijk verdeeld’ is en ‘door de 
dwingelandij, en willekeurig heerschzugt’ uiteengereten wordt.1654 En ook 
Marcel vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat de stadhouder zijn leger 

inzet tegen zijn eigen volk. Hij heeft het over ‘ontaarde Booswigten’ die de 
‘onnozelen bezoldigden Krijgsknecht durft aanvoêren om hunne handen te 
waschen in het bloed hunner vrije medebroeders.’ Willem V noemt Marcel de 

‘ondankbare’ die ‘eerst bij het gantsche Volk bemind’ was en ‘nu de veragting 
der Natie geworden’ is. ‘O Vorst!’ roept Marcel uit. ‘Beeft, zoo gij volhard in 
uwe geweldenarijen, beeft, zoo gij met uwe Slaaven, de vrije vestingen, van het 

lang getergde Volk van Utrecht naderd, beeft, moogt gij het eens hooren, 
Vorst!’1655 Te midden van al het duister is Utrecht een lichtstraaltje in de 
nacht, aldus de predikant. Hij roept de ‘Braave Utrechtenaaren’ op om niet te 

rusten ‘voor dat Neerlands Burgervrijheid in deeze Stad en in het Stigtze 
gewest boven heerschzugt en dwingelandy volkomentlijk zegepraalt.’1656 

 

5.5 Restauratie en revolutie 

Goejanverwellesluis 

De preken van Kuypers, Van Rossen en Marcel, zijn de laatste gepubliceerde 
preken die expliciet ingaan op de binnenlandse beroeringen van de 
patriottentijd. Dat de Republiek op de rand stond van een burgeroorlog 

hadden zij wel in de gaten. En dat de zaak na de aanvallen op Elburg en 
Hattem verder zou escaleren, hadden zij wel vermoed. Maar dat de patriotse 
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tegenstand zou worden gebroken door een Pruisisch leger dat na de 
aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis genoegdoening 
eiste, dat hadden zij toch niet kunnen bevroeden. Toch zou dat gebeuren. Na 

de bezetting van Elburg en Hattem in september 1786 door stadhouderlijke 
troepen was het voor de prins en zijn gezin niet verstandig nog langer op Het 

Loo te blijven, dat moeilijk verdedigbaar was. De stadhouderlijke familie 
verhuisde naar Nijmegen om daar hun intrek te nemen in het Valkhof, de oude 
burcht van die stad. In Nijmegen had het hofleven allerminst te leiden onder 

de politieke spanningen. Wilhelmina en Willem gingen elke zondag trouw 
naar de kerk, zij organiseerden feesten, parades, bals en concerten.1657 Het 
leek er op alsof de prins het wel prima vond, dat de werkdruk en de 

verantwoordelijkheid van zijn stadhouderschap waren weggevallen. Zowel de 
prins zelf als de bezoekers van het Valkhof getuigden ervan dat zijn 
zelfgekozen ballingschap voor hem persoonlijk een gelukkige tijd was.1658 Dat 

geluk werd natuurlijk wel overschaduwd door de binnenlandse spanningen 
op dat moment. Hoewel de stadhouder zijn invloed in de landgewesten wist te 
versterken, was hij de controle over Holland, Utrecht en Overijssel kwijt. 

Wilde hij niet roemloos ten onder gaan, dan moest hij tot tegenactie overgaan. 
Onder de druk van de crisis kwam het onvermogen van de stadhouder een 
sterke leider te zijn scherp naar voren. Daarom nam Wilhelmina het heft in 

handen. Zij was meer geneigd handelend op te treden en risico’s te nemen dan 
haar echtgenoot. 
 Op 22 juni 1787 werd tijdens een gespannen vergadering in 

Amersfoort, waar het hoofdkwartier van de stadhouderlijke troepen zich 
bevond, besloten dat Wilhelmina naar Den Haag zou reizen om een doorbraak 

te forceren. Zij zou in Den Haag de prinsgezinde minderheid in de Staten van 
Holland ertoe bewegen een voorstel in te dienen om de prins opdracht te 
geven de orde in de provincie te herstellen. Maar het gezelschap dat op 28 juni 

vanuit Nijmegen vertrok zou Den Haag nooit bereiken. Wilhelmina werd in de 
middag aangehouden en ondergebracht in de voorkamer van het huis van een 
kaasboer, dichtbij Goejanverwellesluis. Daar werd zij ondervraagd en 

vervolgens naar Leerdam gestuurd, hoewel zij uiteindelijk in Schoonhoven 
zou overnachten aangezien het al laat was. Haar werd verboden Holland in te 
reizen.1659 Die nacht schreef de prinses onmiddellijk drie brieven, één aan de 

raadpensionaris, één aan de griffier van de Staten Generaal en één aan haar 
kinderen in Nijmegen. Aldus ontstond een intensieve correspondentie tussen 
alle betrokkenen. Het nieuws van Wilhelmina’s aanhouding bereikte al snel de 
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prins die gelegerd was in Amersfoort en hij lichtte onmiddellijk de bevriende 
vorsten in Londen en Berlijn in. Frederik Willem II, die het jaar ervoor 
Frederik de Grote als koning van Pruisen had opgevolgd, was zeer ontstemd 

over de aanhouding van zijn zus. Nadat Wilhelmina de druk op haar broer had 
opgevoerd en de regering te Londen bereid was een eventueel ingrijpen van 

Pruisen te steunen, eiste Frederik Willem van de Staten van Holland 
genoegdoening voor de belediging die Wilhelmina was aangedaan. Toen zij dit 
afwezen, trok een Pruissisch leger van 25.000 man op 13 september 1787 via 

Gelderland de Republiek binnen. De patriotten waren tegen een dergelijke 
overmacht niet opgewassen en op 18 september kondigden de Staten van 
Holland het volledige herstel van het stadhouderschap aan. De patriotten 

waren verslagen.1660 
 
De ‘Gelukkige Omwenteling’ 

De herstelling van het stadhouderschap in 1787 ging bepaald niet zonder 
ongeregeldheden gepaard. De gebeurtenissen die in de jaren 1787 en 1788 
plaatsvonden waren ingrijpend. Eerst vond een algemene afstraffing plaats. 

Huizen van patriotten werden geplunderd en veel patriotse burgers werden 
het slachtoffer van geweldsuitbarstingen. Vervolgens werd voornamelijk in 
het gewest Holland massaal de wet verzet. Bijna de helft van de Hollandse 

magistraatsleden moest het veld ruimen. Niet eerder werd het Hollandse 
regentencorps zo ingrijpend gereorganiseerd. Ook werd er een flink aantal 
predikanten ontslagen, ongeveer 1 op de 25. Als doekje voor het bloeden 

volgden in 1787 en 1788 op de zuiveringen amnestieregelingen, waarvan 
overigens velen waren uitgezonderd, waaronder predikanten die actief waren 

geweest in exercitiegenootschappen.1661 Vele patriotten hadden de justitiële 
vervolgingen niet afgewacht en waren naar het buitenland gevlucht, naar de 
Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. Willem V had na de zuiveringen het 

idee eindelijk zijn functie in alle vrijheid te kunnen uitoefenen. Hij was op 20 
september door de Haagse bevolking juichend binnengehaald. In talrijke 
prenten werden Willem en Wilhelmina als redders van het vaderland 

voorgesteld. De stadhouder werd gezien als een beschermer van de vrijheid 
en Wilhelmina werd afgebeeld als de godin Athene, een femme forte, uitgedost 
met helm en maliën. De restauratie werd daarom met een verwijzing naar de 

Glorious Revolution de ‘Gelukkige Omwenteling’ genoemd. Toch had de 
stadhouderlijke familie velen van zich vervreemd door de zuiveringen en de 
ongeregeldheden die plaatsvonden. In plaats van zijn gezag te herstellen had 
                                                                    
1660 Van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 128-132; Rosendaal, De 
Nederlandse revolutie, 54-55; Zwitzer, ‘De militaire dimensie’, 46-51. 
1661 C.H.E. de Witt, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw (Oirsbeek 1974); 
Rosendaal, De Nederlandse revolutie, hoofdstuk 2; Knoops, Gouda 1787, hoofdstuk 11-
12. 
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de stadhouder vele burgers tegen zich in het harnas gejaagd. Daardoor 
konden revolutionaire bewegingen voortleven, zij het nu ondergronds en in 
het buitenland.1662  

  De ‘Gelukkige Omwenteling’ was voor de patriotten bepaald niet 
gelukkig te noemen, maar de prinsgezinden vierden opgelucht het herstel van 

het stadhouderschap. Het dragen van oranjeversierselen was niet langer 
verboden en de verjaardagen van de prins en de prinses werden uitbundiger 
gevierd dan ooit.1663 Ook kon voor het eerst sinds tijden de Oranjepredikant 

weer zijn zegje doen en het herstel van het stadhouderschap vanaf de kansel 
bejubelen. Over de inhoud van het laat achttiende-eeuwse orangisme zijn we 
verbazingwekkend slecht ingelicht. De Nederlandse geschiedschrijvers 

hebben zich voornamelijk gericht op de ideeën van de patriotten of op een 
enkele orangistische intellectueel.1664 Daarom zijn de preken die na de 
restauratie verschenen even belangwekkend als de preken die in de 

patriottentijd uitkwamen. De patriotten hadden immers de pers weten te 
monopoliseren en het orangistische geluid was in die tijd nauwelijks te horen 
geweest. Uit angst, of wellicht ook omdat boekverkopers er geen brood in 

zagen, hadden prinsgezinde predikanten zich stil gehouden. Van hen werden 
geen preken gedrukt, misschien ook omdat de overheid zulks verbood. Maar 
in 1787 lieten zij weer van zich horen. De predikant Hofstede kroop 

bijvoorbeeld weer uit zijn schuilkelder. Zijn preek en die van anderen geven 
een goed beeld van het orangistische discours in de periode 1787-1795. 
 De periode na de restauratie is vaak als een onbelangrijke 

tussenperiode beschreven. De gangbare redenering is dat de patriotten 
hadden aangetoond dat het Ancien Régime had afgedaan en dat het slechts 

wachten was op de revolutie en het einde van de Republiek. Maar zo zullen 
maar weinig mensen hebben gedacht in 1787 en de jaren die daarop volgden. 
Zeker de Oranjepreken uit deze tijd getuigen van een geheel andere 

geestesgesteldheid. Voor orangistische predikanten is de herstelling van het 
stadhouderschap een overwinning van de ordelijkheid, regelmaat en 
redelijkheid van het stadhouderlijk stelsel op de anarchie, tomeloosheid en 

driften van de patriotten. De patriotten beschrijven zij als een stel parvenu’s 
die een hoop herrie hadden gemaakt en zich hadden laten leiden door hun 
emoties, vooral door hun grenzeloze haat tegen de stadhouder. Een hoge dunk 

van de patriottenleiders en het patriotse gedachtegoed hadden deze 
predikanten niet. ‘Die het onbeschaamst kon liegen en lasteren scheen de 

                                                                    
1662 Van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 133-143; Schama, Patriotten en 
bevrijders, 209-215; Rosendaal, De Nederlandse revolutie, 57-69. Over de patriotse 
vluchtelingen: Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen. 
1663 Grijzenhout, Feesten voor het vaderland, 113-115. 
1664 Wyger R.E. Velema, Enlightenment and conservatism in the Dutch Republic. The 
political thought of Elie Luzac (1721-1796) (Assen enz. 1993). 
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beste Vaderlander!’, zo stelt de predikant Brill.1665 Volgens Scharp werden in 
de patriottentijd onder het mom van vaderlandsliefde en liefde voor de 
vrijheid ‘de heiligste eeden geschonden, de vryheid van het grootste deel der 

Natie onder een klein getal van dwingelanden geboogen’. Ook werd het volk 
misleid door ‘lasterschriften, partydige geschiedboeken, en gehuurde week-en 

dag-bladen’.1666 Het stadhouderschap, schrijft Oudkerk, ‘moest met wortel en 
tak uitgeroeid worden, dat was de goede zaak, die zoo dagten, waren 
weldenkende Burgers’. Degenen die daarentegen ‘eenige agting voor de oude 

gevestigde Constitutie, of liefde voor de Stadhouderlyke Regering, hadden’, zo 
vervolgt de predikant, ‘wierden zonder aanzien van perzoon voor laage zielen, 
voor Pesten der Burgerstaat, voor Kinders des duivels, uitgekreeten’. Oudkerk 

is niet bepaald een vriend van de patriotten. Hij noemt hen ‘gewapende 
Vryheid schreeuwers’ en ‘woeste vrybuiters’.1667 
  Orangistische predikanten vragen zich af waarom al dat geweld en 

geraas nodig was. Had de Republiek niet onder de bezielende leiding van 
Willem V in de periode 1766-1780 in voorspoed en vrede geleefd? ‘In dien 
tyd’, zo stelt bijvoorbeeld Hofstede, ‘mogten wy, onder het zagt en Vaderlyke 

bestier der Heeren Staten en van zyn Doorluchtige Hoogheid, een stil en 
gerust leven genieten.’1668 Maar voor de patriotten was dit kennelijk niet 
genoeg. Zij wensten veranderingen in het bestaande bestel. Op de vraag welke 

wijzigingen de patriotten voorstonden geven predikanten verschillende 
antwoorden. De een meent dat zij zelfbestuur en democratie wilden invoeren 
en een ander schrijft dat zij het gehele Ancien Régime wilden afschaffen. Wat 

predikanten gemeenschappelijk hebben is dat zij elk van deze veranderingen 
als gruwelijke monsters en dwaasheden voorstellen en van mening zijn dat 

wijzigingen in het bestaande bestel alleen maar kunnen leiden tot anarchie en 
de omverwerping van alle goede orde. Als iets duidelijk was geworden tijdens 
de woelingen van de patriottentijd, dan was het wel dat. De ideologie van de 

patriotten is volgens de predikant Scharp dan ook niets anders dan het 
volgende: ‘gy moet, met wapens in de hand uwe Overheden dwingen, om U … 
te wille te zyn, of zo niet hun van de Rechterstoelen verjaagen, of den dood 

dreigen, – gy moet uwe winkels en handteeringe verlaaten om U met 
Staatszaaken, die gy niet verstaat, te moeijen’.1669 Elke vorm van democratie 

                                                                    
1665 Johannes Brill, De treurende maar opgebeurde patriot, werkende aan de behoudenis 
van zyn vaderland: voorgesteld in twee leerreedenen (Den Haag 1788) 18. 
1666 Jan Scharp, Kerkelyke redenvoering, in den veegen nood des vaderlands, op den vast- 
en biddag des jaars MDCCLXXXVII (Middelburg 1788) 49. 
1667 Willem Haringh Oudkerk, Kerk-leerreden, over Genes. XLIX. 22, 23 en 24. By 
gelegenheid van de heuglyke herstellinge van [...] Willem den V (Middelburg 1787) 21, 
25, 28. 
1668 Petrus Hofstede, ’s Lands pylaren vastgemaakt; enz. enz. of Kerkreden, over psalm 
LXXV. 4 (Rotterdam 1788) 43. 
1669 Scharp, Kerkelyke redenvoering, 50. 
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en zelfbestuur wordt door Scharp en anderen geridiculiseerd en elke wijziging 
van de bestaande orde wordt als een gevaar voorgesteld. De maatschappelijke 
en politieke orde zoals die tijdens de Nederlandse Opstand tot stand kwam 

wordt in feite heilig verklaard. In vele opzichten zijn de preken die in de 
periode 1787-1795 verschenen daarom conservatief te noemen. Het 

stadhouderlijke stelsel wordt zonder voorbehoud verdedigd en velen 
verklaren zich voorstander van een gematigde confessionele orde waarin de 
gereformeerde kerk als vanouds wordt bevoorrecht door de overheid.  

Men zou deze groep predikanten starre traditionalisten kunnen 
noemen, maar dan doet men hen tekort. Vooruitstrevend kan men deze 
geestelijken zeker niet noemen, maar waar het hen om gaat is niet alleen het 

behouden van het oude. Het gaat hen ook om het bewaren van de rust, orde en 
regelmaat. Volgens de oranjegezinde predikanten hebben patriotten zich 
schuldig gemaakt aan het verstoren van de binnenlandse vrede en rust. De 

predikant Oliphant beschrijft hoe ‘de Raadzaalen dreunden van het geklank 
der stemmen, die niet dan geweldenarijën uitgalmden … De verschuldigde 
eerbied en betaamlijke hoogagting voor de Overheid, lagen te zieltogen, –  de 

wetgeevende magt was, en werdt gekluisterd aan de boeijens van eene 
toomelooze en opgehitste losbandigheid – de eer en het ontzag voor God had 
uitgediend, en het was genoeg om zijne gevloekte voorneemens ter uitvoer te 

brengen, zo wil ik, zo gebiede ik.’1670 Ook Bussingh hekelt de ‘losse en 
onbeteugelde geest van Anarchie … waerdoor elk, tot de geringste ingezeten 
toe, het staetsbewind zo als het tot hiertoe gevestigd is, schamper 

doorstrijkende, zich dwaeslijk aenmatigt het roer van staet op een betere wijs 
te kunnen bestuuren’. Deze ‘losse en onbeteugelde geest’ kwam volgens 

Bussingh ook duidelijk aan het licht ‘in zo veele libellen, paskwillen en 
schotschriften, waermede ons land overstroomd’ werd.1671 De restauratie van 
het stadhouderschap wordt daarom gezien als een herstelling van de rust en 

orde. ‘De Oranje-dageraad doet de heilzon van den Staat aan een ontwolkten 
hemel rijzen! De familien, hereenigd, en door geen wapenkreet ontrust, 
smaaken de zoetheid van het huiselijk genoegen’, aldus Scharp.1672 

Predikanten willen dat de inwoners van de Republiek een gerust en stil leven 
kunnen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. De patriotten zien zij als 
irritante schreeuwers die de rust verstoorden en op tirannieke wijze over 

anderen trachtten te regeren. De restauratie van het stadhouderschap wordt 

                                                                    
1670 N. Oliphant, Het volk van Nederland, aangemoedigd tot waare dankbaarheid, wegens 
hare gelukkige herstelling, in een leerrede over psalm 124 geheel (Middelburg 1788) 30-
31. 
1671 Johannes Wilhelmus Bussingh, Leerrede over Psalm 144. (vers) 9-15. uitgesproken te 
Monster, op den dank- vast- en bede-dag (Den Haag 1787) 32. 
1672 Jan Scharp, Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der 
blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland (Rotterdam 1789) 88. 



 
385 

 

daarom niet alleen als een gelukkige omwenteling gezien – de herstelling van 
de oude constitutie – maar ook als een terugkeer van de rust.  
 

Scherpe pennen 

Wat predikanten heel goed in de gaten hadden is dat de patriotten niet alleen 

met sabel en snaphaan streden, maar ook met het woord. Zij zijn zich ervan 
bewust dat de enorme vloed aan tijdschriften en pamfletten van patriotse 
signatuur die het land overspoelde voor een groot deel de beeldvorming 

rondom Willem V heeft bepaald. De aanvallen op de prins via de pers waren 
zeer effectief, zo luidt het oordeel van de predikanten. Het was de patriotten 
gelukt met laster, leugens en roddels de prins gehaat te maken onder het volk. 

Hofstede bijvoorbeeld schrijft dat men de prins ‘door gehuurde pennen’ van 
‘samenspanning met de kroon van Albion en dus van hoog verraad moest 
beschuldigen; en tegelyk zyn zedelyk bestaan en dat van zyn geheel huis, met 

de vuilaartigste Schotschriften en Spotprenten aantasten en op het vinnigste 
doorstryken’ om op die maner ‘de genegenheid der Ingezetenen meer en meer 
van Hem en de Zyne te verwyderen.’1673 Hofstede was iemand die aan den lijve 

de uitwerkingen van negatieve beeldvorming had ondervonden. In de 
patriotse pers stond hij symbool voor de benepenheid van de gereformeerde 
orthodoxie en ook werd zijn oranjeliefde belachelijk gemaakt. Toen hij in 

1783 patriotse exercities in de stad Utrecht gadesloeg, werd hij herkend en 
gemolesteerd door enkele patriotten.1674 Beeldvorming was geen onschuldig 
spel met woorden, zo had Hofstede tijdens de patriottentijd ondervonden.  

Predikanten erkennen dat de patriotten erin geslaagd waren de 
stadhouder onschadelijk te maken door het volk ervan te overtuigen dat hij 

een slecht bestuurder en zelfs een landverrader was. Het negatieve imago dat 
zij van de prins wisten te creëren was funest voor het politieke functioneren 
van de prins. De publieke opinie keerde zich tegen hem en zijn onderdanen 

gingen hem wantrouwen, zo stellen predikanten. ‘Errinert U maar’, aldus de 
lutherse predikant Steuerwald, ‘de lasteringen, versmadingen, krenkingen en 
onderdrukkingen, waar door men zig zoo veele jaaren lang aan den 

goedhartigen, menschlievenden en geduldigen Erfstadhouder bezondigd 
heeft, om hem zyne voorregten, en ware het mooglyk, ook de liefde en 

                                                                    
1673 Hofstede, ’s Lands pylaren vastgemaakt, 58. 
1674 A. van den Berg, ‘Een hervormde hervormd, Verticale tweedeling op spotprenten in 
de patriottentijd’, in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., 1787. De Nederlandse 
revolutie?, 199; Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn, 336; P.W. van 
Wissing, Henricus van Bulderen (1718-1794) en zijn Zutphensche Courant (Hilversum 
2001) 51-52. 
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toegenegenheid des volks te ontrooven.’1675 Ook Brill is van mening dat de 
patriotten de stadhouder ‘van wanbestuur, en verkeerde inzichten’ 
beschuldigden ‘om des te meer wantrouwen en misnoegen teegen Hem onder 

het volk te veroorzaaken.’1676 Oudkerk beschrijft hoe de patriotten in ‘de 
snoodste spotschriften en vuilste laster-printen’ de prins belasterden. 

‘[G]eene misdaden waren er, of Zyne Hoogheid wierd er van beschuldigd’. Wie 
de ‘snoodste lastertaal tegens den Vorst durfde spreeken of schryven, dat was 
regte mannetaal te voorschyn brengen’.1677 Door ‘het laagst en schandelijkst 

misbruik van de vrijheid der drukpers’, zo schrijft de hoogleraar Abresch, 
werd Willem V ‘uitgemonsterd als een Vijand en Verrader van het 
Vaderland’.1678 De vrijheid die de patriotten namen om de pers te gebruiken 

voor hun politieke doeleinden, wordt door predikanten scherp afgekeurd. De 
vrucht van de ‘anders zoo heilzame Drukpers’, was ‘voor ’t grootste gedeelte 
niet dan verfoeijelyke lastertaal, niet dan uitwerkzelen van gekante haat en 

vyandschap’, zo stelt Andringa.1679 Duytsch beschrijft hoe de patriotten 
jarenlang de prins in ‘Schimp en Laster Schriften, opentlyk voor de geheele 
Waereld’ hebben ‘bespot en belastert’. ‘Is ’er wel een Schimpnaam uit te 

denken, die tegens Hem niet is uitgebraakt?’, vraagt de predikant zich af.1680 
Waar de Oranjepredikanten zich ook kwaad over maakten, is dat er 

vele protestantse geestelijken waren die de patriotse zaak steunden. Met 

schaamte kijken zij hierop terug. ‘Ach! Konde men het verbergen om de zaake 
Gods, dat ’er onder onze Leeraars gevonden zyn, die den Preedikstoel 
misbruikten tot een toneel, zelfs het plechtig gebed tot ene geleegenheid, om – 

den vuilsten laster, –  de onwaarachtigste verdenkingen, – de kwaadaardigste 
beschuldigingen, – en de hoonendste uitdrukkingen, teegen hunne 

Overheeden, vooral teegen den Persoon, de bedoelingen, de verrichtingen, en 
het Huis van den Prinse van Orange, den rol te doen speelen!’, schrijft de 
predikant Brill.1681 Hofstede spreekt eveneens zijn ongenoegen uit over het 

gegeven dat er predikanten waren die ‘meer vermaak in de wapenoefening, 
dan in het werk des Heeren’ schepten. ‘[H]et smert my dat ik het van myn 

                                                                    
1675 J.H. Steuerwald, Leerreden, op den lagemeenen dank- vast- en bededag, op hoog 
bevel, den 19 maart 1788 gehouden wegens de gelukkige omwenteling van zaken in de 
Vereenigde Nederlanden (Rotterdam 1788) 49. 
1676 Brill, De treurende maar opgebeurde patriot, 18. 
1677 Oudkerk, Kerk-leerreden, 20, 21. 
1678 Petrus Abresch, Nederland tot dankbaarheid aan God en tot boetvaardigheid 
gewekt, op den jongs gevierden algemenen biddag (Groningen 1788) 26. 
1679 S. van Andringa, Neerlands God verheerlykt in Neerlands verlossing; ten dage harer 
benauwtheid [...]. In eene leerrede uitgesroken (Leeuwarden 1788) 29. 
1680 Christiaan Salomo Duytsch, Gedenkzuyl opgerecht te Mydrecht den 8 maart 1788. 
Ter gelegentheid der heugelyke 40ste verjaaring van [...] Willem de Vyfde [...]. In eene 
leerreeden over Gen. 49. 22: 23: 24 (Amsterdam 1788) 33-34. 
1681 Brill, De treurende maar opgebeurde patriot, 30. 
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eigen Orde melden moet’, aldus Hofstede.1682 Ook Scharp hekelt de patriotse 
predikanten. Zij ‘leerden de leugen’ en ‘zegenden de oproerige wapenen’ 
terwijl het hun plicht was ‘deugd en orde en gehoorzaamheid’ te prediken.1683 

Van den Broek verbaast zich erover dat zelfs ‘veele Leeraars onzer Hervormde 
Kerk’ de patriotten steunden. ‘En dat niet alleen onrechtzinnige Leeraars, 

maar ook zulke, die aan onze zuivere geloofs leer verkleefd bleeven’, aldus de 
predikant.1684 Volgens Oudkerk waren het vooral de ‘jonge en onbedagtzame 
Leeraars’ die ‘in hunne Leerredenen hunne Gemeentens tot deze 

verderfelyken Wapenhandel’ opriepen.1685  
  
Kwade haat 

De aanvallen op het stadhouderschap en de stadhouder waren volgens 
oranjepredikanten onterecht. Willem V had bewezen dat hij een goed leider 
was, die de vrijheid en godsdienst van de Republiek beschermde. Hij had het 

land voorspoed en vrede bezorgd en onder zijn bewind was er sprake van rust 
en orde totdat de patriotten zich gingen roeren. Predikanten begrijpen niet 
wat de prins verkeerd gedaan heeft. [W]at heeft de Vorst’, aldus Scharp, 

‘voorheeen Neêrlands liefde en lust, voor kwaad gedaan?’1686 Natuurlijk 
pleitten zij de prins vrij van alle beschuldigingen. Niet de prins, maar de 
patriotten waren verantwoordelijk voor de neergang van de Republiek. Zij 

waren onredelijk geweest en hadden zich laten leiden door hun emoties, door 
blinde drift en pure haat. ‘De Boog, waaruit deeze Pylen voortkwamen’, 
schrijft Duytsch, was ‘kwade Haat’. ‘Zy hebben hem gehaat.’1687 ‘De 

regtmatigste en zagtzinnigste onderneemingen’ van de milddadige, goede en 
geduldige stadhouder, ‘schreeuwde men als schriklyke tiranny uit’, aldus 

Steurwald.1688 Hofstede heeft het over ‘de boosheid’ van de patriotten die 
‘zeven jaren agter een, zoo vry, zoo luide gesproken, wat zeg ik gesproken! 
gescholden, gelasterd en gevloekt heeft!’1689 De predikant Oliphant verklaart 

de acties van de patriotten als volgt: de ‘verborgen wraakzugt’ die de vijanden 
van het Oranjehuis sinds lange tijd koesterden, kwam bovendrijven en die 
wraakzucht richtte zich ineens met volle kracht op ‘onzen braaven Willem den 

Vijfde’.1690  

                                                                    
1682 Hofstede, ’s Lands pylaren vastgemaakt, 71. 
1683 Scharp, Aan mijne medeburgers, 79. 
1684 Cornelis van den Broek, Nederlands verlossing geroemd op den algemeenen dank- 
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 Zoals de patriotten het oranjevolk als het tomeloze gemeen beschreef, 
dat brieste, raasde en tierde, zo beschrijven de Oranjepredikanten de 
patriotten als een stel op hol geslagen paarden. Bussingh bijvoorbeeld schrijft 

over ‘al dat razend geschreeuw, Verraed! Verraed! Verraed!’ dat in de 
‘jaerboeken getekend [zal] blijven als zo vele schandvlekken van een door 

blinde drift vervoerde en ondankbare Natie.’1691  In alle opzichten lieten 
patriotten zich leiden door hun driften en emoties, zo is de mening van de 
predikanten. Zij hebben alles ‘in het werk gesteld, om de onkundige Natie den 

grootsten afkeer in te boezemen voor het Stadhouderlyk bestier, en den 
felsten haat teegen den zachtmoedigsten onder de Vorsten’, zo stelt Brill.1692 
Abresch is van mening dat God het Nederlandse volk in zijn toorn overgaf ‘aan 

de raadslagen van haar eigen hart’. Hij zond ‘een kracht van dwaling, een geest 
van verdwazing en verblinding, onder haar, om de leugen te geloven, om zich 
zelve te vereten en te verteren, en haar eigen onherstelbaar verderf te 

berokkenen.’1693 Volgens Scharp stookten de patriotten ‘het volk door 
voorgewende zucht tot Vrijheid en Voorrechten’ op en leidde het om de tuin 
‘met belofte van verbeeteringen der misslaagen in de Regeeringsform, en van 

een hersenschimmig volksbewind, dat volkstrekt onbestaanbaar was’. 
Vervolgens greep het misleide volk naar de wapens: ‘De wapens der verblinde 
en hollende meenigte glinsterden in vliegende leegers, verwden de straaten 

met bloed’.1694  
 

Willem de zachtmoedige 

En wat deed de prins? De prins deed niets. Hij verdroeg de aanvallen op het 
stadhouderschap en de beledigingen lijdzaam. In feite wordt Willem V als het 

tegenbeeld van de patriotten voorgesteld: kalm, rustig en lijdzaam. Dat is 
volgens predikanten zijn grootste verdienste, dat hij alles geduldig verdroeg. 
De restauratie wordt door Oranjepredikanten niet als een persoonlijke 

overwinning van Willem V gezien. Hij wordt door predikanten niet 
gerepresenteerd als een held of als een dapper strijder. Alleen voor Duytsch is 
Willem V een sterke held. ‘Onze Door. Vorst’, schrijft hij, ‘is als een 

Onoverwinnelyke Held, in ’t strydperk staande gebleeven, en heeft 
gezeegenpraalt!’1695 De overige predikanten zien hem voornamelijk als een 
soort martelaar die alles gelaten over zich heen liet komen. ‘Op de 

vuilaartigste wyze gehoond, belasterd en beleedigd, bezat Hy zyne eedele ziel 
in lydzaamheid. Altyd bleev Hy dezelve zachtmoedige Vorst, en liet zich niet 

                                                                    
1691 Bussingh, Leerrede over Psalm 144, 32-33. 
1692 Brill, De treurende maar opgebeurde patriot, 44. 
1693 Abresch, Nederland tot dankbaarheid, 10-12. 
1694 Scharp, Aan mijne medeburgers, 77-78. 
1695 Duytsch, Gedenkzuyl, 45. 



 
389 

 

aftrekken van eed en plicht’, zo stelt Brill.1696  Willem V blonk niet uit in 
dapperheid of strijdbaarheid, maar in zachtmoedigheid en lijdzaamheid, aldus 
predikanten. ‘Meenigmaal heb ik my verbaasd over het taey geduld, en de 

zagtmoedige verdraagzaamheid van Neêrlands Vorst, die, schoon hy 
gescholden wierd, niet weder schold, en niet ophield voor Nederlands welzyn 

te waaken’, aldus Oudkerk.1697 Ook Duytsch roemt de ‘blanke Onschuld – 
Onvoorbeeldige Leydzaamheid – blinkende Godvrucht’ van de prins.1698 
Opvallend is dat Scharp Willem V met Frederik Hendrik vergelijkt. Frederik 

Hendrik, de stedendwinger, werd in het verleden altijd als een briljant 
krijgsheer gerepresenteerd, maar Scharp wijkt van deze traditie af. Hij noemt 
hem ‘de zachtmoedige Frederik Hendrik, den vriendelijken Zoon van ’s Lands 

onvolpreezen Vader’. Willem V overtrof zijn voorouder in zachtmoedigheid 
aangezien hij ondanks alle bespottingen en laster ‘al het gebeurde’ 
grootmoedig vergaf.1699 

 In restauratiepreken wordt Willem V niet als een sterke leider 
voorgesteld. De deugden die hij zou hebben bezeten zijn vooral 
vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld en lijdzaamheid. Het lijkt erop dat 

predikanten niet goed raad weten met de rol die Willem V tijdens de 
woelingen gespeeld heeft. Zijn rol als legerleider wordt weggemoffeld en dat 
hij de steden Elburg en Hattem heeft ingenomen wordt ook niet vermeld. De 

restauratie van het stadhouderschap was niet te danken aan het krachtige 
leiderschap van de prins maar aan de hulp van de koning van Pruisen, 
erkennen ook predikanten. ‘Hij’, schrijft Oliphant over de Pruissische vorst, 

‘Hij baande in Gods hand de weg tot een spoedige herstelling en omkeer van 
zaaken, waarop wij anders … in dien tijd niet ligtelijk zouden hebben kunnen 

hopen.’1700  
Meer nog dan de zachtmoedige Willem V is in restauratiepreken zijn 

vrouw Wilhelmina de handelende actor. Toch schrikken predikanten ervoor 

terug om Wilhemina vanwege haar moedige beslissing in juni 1787 om naar 
Den Haag te reizen uit te roepen tot icoon van de restauratie. Opnieuw is hier 
de uitzondering de predikant Duytsch, die er ook niet voor terugdeinsde in 

Willem V een onverschrokken held te zien. Duytsch noemt Wilhelmina 
‘Nederlands Debora’ die God ‘als een middel in zyne hand had willen 
gebruiken, tot redding van ’t zinkent Vaderland.’1701 Toch wordt in zijn preek 

                                                                    
1696 Brill, De treurende maar opgebeurde patriot, 46. 
1697 Oudkerk, Kerk-leerreden, 24. 
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over Wilhelmina eerder haar vrouwelijke en moederlijke kwaliteiten 
benadrukt dan haar dapperheid. De reis naar Den Haag bijvoorbeeld noemt 
Duytsch een ‘liefderyk voornemen’ die ontsproten is uit Wilhelmina’s 

‘liefderyk Moederlyk hart’ dat met ‘innige droefheid’ was vervuld vanwege de 
‘Ellendigen en betreurenswaardigen Staat van ’t lieve Vaderland’.1702 Maar de 

andere predikanten die over het voorval bij Goejanverwellesluis schrijven 
benadrukken meer het onrecht wat de prinses is aangedaan dan de 
dapperheid van haar beslissing. Oudkerk bijvoorbeeld schrijft: ‘Eenige woeste 

Orange vyanden verhinderen deze Koninglyke Vorstinne in haare Reise na ’s 
Hage, daar toe ondernomen, en ontzeggen Haar tegen alle regt der Volkeren 
den vryen doortocht na haar eigene bezittingen, – behandelden Hoogst 

dezelve als eene Gevangene’. Ook Hofstede beschrijft hoe enkele patriotten 
hun ‘vereelte handen aan onze Koninglyke Prinses’ sloegen en spreekt zijn 
afschuw uit over het gegeven dat Wilhelmina, ‘die ter bewerking van den 

vrede afkwam, als een Vyandin van ’t Vaderland, tegengehouden, met 
uitgetrokken zwaarden’ in gevangenschap genomen werd.1703 
 Net als Willem V wordt ook Wilhelmina toch vooral als slachtoffer 

gezien van de onstuimige patriotten. Zij stijgt niet uit boven haar echtgenoot 
en zij wordt door de meeste predikanten niet beschreven als de redder van 
het vaderland. Natuurlijk is het opvallend dat in de Oranjepropaganda 

Wilhelmina een grotere rol krijgt toebedeeld dan in de preken van 
orangistische predikanten. Hierboven zagen we immers dat Wilhelmina in de 
Oranjepropaganda werd afgebeeld als een dappere strijdster. Zij werd 

geassocieerd met moed, dapperheid en militarisme.1704 In preken is dat 
anders. Wilhelmina groeit niet uit tot een tweede Mary Stuart. Hoewel Mary’s 

aandeel in de revolutie van 1688-89 gering was, wordt zij door predikanten 
als een moedige vrouw en als een Amazone weergegeven, als een dappere 
strijdster en een verlosser van haar volk.1705 In vergelijking met Mary Stuart 

had Wilhelmina meer actieve inspanning geleverd. Daar krijgt zij echter niet 
de credits voor. Misschien speelt hier een veranderende visie op 
vrouwelijkheid een rol. In het vorige hoofdstuk zagen we dat Anna van 

Hannover minder als bestuurder werd weergegeven dan Willem IV. Volgens 
achttiende-eeuwse opvattingen over vrouwen was de plaats van de vrouw in 
het gezin. Vanwege haar gevoelige aanleg was zij niet geschikt om in de 

politiek een rol te spelen.1706 Een andere mogelijke verklaring is dat Mary een 

                                                                                                                                                            
geleegentheid der [...] verjaaring van [...] Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van 
Oranje (Amsterdam 1788) IV. 
1702 Duytsch, Nederlands Debora, 59. 
1703 Hofstede, ’s Lands pylaren vastgemaakt, 67. 
1704 Van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 133-143. 
1705 Zie hoofdstuk 3. 
1706 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 336vv. 
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krachtige man naast zich had en Wilhelmina niet. Wellicht achtten 
predikanten daarom een heldenrol voor Wilhelmina ongepast. Daarmee zou 
immers het falen van haar man, de stadhouder en de kapitein-generaal, scherp 

in het zicht komen. Vanuit dit oogpunt is het begrijpelijk dat de patriotten als 
onstuimige, driftige en op hol geslagen beesten worden weergegeven en de 

Oranjes als geduldige, zachtmoedige en redelijke personen die alle onrecht 
lijdzaam verdroegen. Het onvermogen van de stadhouder en de zijnen om de 
patriotten in toom te houden en zijn gezag en macht te behouden kwam op die 

manier op de achtergrond te staan.  
 
De Franse invasie van 1793 

Na de herstelling van het stadhouderschap kon een ieder weer onder zijn 
wijnstok en onder zijn vijgenboom zitten in alle rust en eenvoud, aldus de 
predikanten. De rust was weergekeerd en de orde hersteld. In een preek uit 

1792 beschrijft de predikant Steenmeijer de idyllische toestand waarin de 
Republiek zich volgens hem bevond. ‘Wij genieten eene regeeringsform, 
welke, naa de tale van ’s Lands vaderen, alle de voorrechten van een 

welgeordende Burgerstaat ons deelachtig maakt’, aldus Steenmeijer. 
Daarnaast geeft het water ‘ons gelegenheid tot den voordeeligen handel; onze 
Landprovincien zouden voor het Fabriekwezen zeer geschikt zijn.’ En ook 

vestigde God de ‘besten Godsdienst onder ons, liet ’er ons door den Doop met 
onze kinderen aan verbonden worden, en verklaarde, naa deszelfs Formulier, 
dat Hij wilde onze genadige Vader zijn.’1707 Deze idylle zou echter spoedig ruw 

worden verstoord. In 1789 was in Frankrijk een revolutie uitgebroken die 
vanaf 1792 in een radicale fase zou belanden. In Oranjepreken krijgen de 

gebeurtenissen in Frankrijk aanvankelijk geen enkele aandacht. Pas toen in 
februari 1793 Frankrijk de Republiek de oorlog verklaard had en vervolgens 
een Frans leger met steun van gevluchte patriotten delen van Staats-Brabant 

wisten te veroveren,1708 beseften predikanten dat de grootste bedreiging voor 
de politieke en maatschappelijke orde die zij de afgelopen jaren hadden 
verdedigd de revolutionaire Fransen waren. 

 Al vanaf het eerste begin hadden de patriotse vluchtelingen 
geprobeerd in Frankrijk hun belangen te behartigen. Zij hoopten dat de 
Republiek uiteindelijk zou worden bevrijd van de Oranjetirannie door de 

Fransen. Van deze vluchtelingen traden na 1792 vooral de radicale 
democraten op de voorgrond. Zij richtten het Comité Revolutionair der 
Bataven op dat zich ten doel stelde het stadhouderlijke regime te vernietigen 

en alle vormen van aristocratisch bewind uit te roeien. Het Comité onderhield 

                                                                    
1707 Joannes Steenmeijer, Nederlands verval en herstel, aangewezen in eene biddags 
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goede contacten met de Franse revolutionaire regering en ook lichtten zij de 
opperbevelhebber van het Franse leger, generaal Dumouriez, in over de 
mogelijkheden van een aanval op de Republiek. Verder had het Comité aan de 

vooravond van de Franse inval in 1793 geprobeerd de inwoners van de 
Republiek te winnen voor de revolutionaire zaak. Onder de schuilnaam 

‘Operatie Inktkoker’ hadden zij een pamflet verspreid met de titel ‘Aan het 
Volk van Nederland’. In dit manifest werd opgeroepen de kant van de 
revolutionairen te kiezen zodat de vrijheid kon worden hersteld en een einde 

gemaakt aan de tirannie van Oranje.1709 
 Op 17 februari 1793 begon de militaire aanval op de Republiek. Breda 
en Klundert werden spoedig veroverd en in maart had de Frans-Bataafse 

legermacht het grootste deel van West-Brabant en een gedeelte van Holland in 
handen. De verovering van Nederlands grondgebied gaf het Comité 
Revolutionair der Bataven de gelegenheid zijn revolutieplannen uit te voeren. 

Om het revolutionaire elan aan te wakkeren werden overal vrijheidsbomen 
geplant. Daarnaast moesten symbolen van de oude orde het ontgelden. 
Oranjewapens op publieke gebouwen en in kerken werden kapotgeslagen en 

weggehakt en ook heraldische wapens en rouwborden in kerken werden 
vernietigd. Op die manier probeerde het Comité gezag te verwerven en een 
revolutionaire atmosfeer te creëren. De oude orde, die volgens de Bataafse 

revolutionairen bestond uit de tirannie van de Oranjes en uit een stelsel van 
bijzondere voorrechten, privileges en ongelijkheid, diende te worden 
uitgeroeid.1710 Maar de revolutionairen hielden niet lang stand. Op 18 maart 

leed Dumouriez een zware nederlaag tegen de Oostenrijkers. Dumouriez liep 
vervolgens over naar de Oostenrijkers en het Franse leger moest zich 

terugtrekken. De Nederlandse veldtocht was uitgelopen op een fiasco.1711 
 Oranjepredikanten haalden opgelucht adem. In preken uit eind maart, 
april en mei 1793 wordt de aftocht van de Fransen bejubeld. Eén geestelijke 

had bijzondere reden om dankbaar te zijn, namelijk de al eerder genoemde 
predikant Van den Broek. Hij was predikant te Princenhage, vlakbij Breda. Dit 
stadje werd door de Frans-Bataafse troepen ingenomen en bezet. Enkele 

Nederlandse officieren van het Bataafse leger hadden zijn biddagspreek uit 
1788 – waarin hij zijn afkeer van de patriotten had uitgesproken – bewaard 
om wraak te nemen. Zij hadden volgens een collega-predikant van Van den 

Broek zijn preek ‘in een fraai bandje … laaten binden, en my gaarn ontmoet … 
om my over derzelver inhoud ter verantwoording te noodzaaken’. De Bataven 
wisten Van den Broek echter niet te confronteren met zijn orangistische 
                                                                    
1709 Ibidem, 331-361 
1710 Ibidem, 384-387, 547-551. Zie tevens: J.G.G.M. Rosendaal en A.W.F.M. van de Sande 
ed., Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse 
invasie van 1793 (‘s-Hertogenbosch 1993). 
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393 

 

preek, omdat hij naar Holland was gevlucht.1712 In zijn preek uit mei 1793, 
toen de aanval van het Franse leger was afgeslagen en hij weer veilig naar 
Brabant was teruggekeerd, beschrijft Van den Broek hoe de Franse bezetters 

hun soldaten lieten inkwartieren, hoe zij het vee roofden, het orgel 
beschadigden en ‘alle gedenkwapenen der aanzienlyken hier ten Grave 

besteld’ vernielden.1713  
 
Goddeloze barbaren 

Volgens predikanten stonden de inwoners van de Republiek vele 
verschrikkingen te wachten indien de Fransen in 1793 hadden gewonnen. Het 
inkwartieren van soldaten en het roven van vee zouden slechts kinderspel zijn 

vergeleken met de wreedheden waartoe de Fransen getuige hun recente 
geschiedenis in staat waren. De leus ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ staat 
voor predikanten gelijk aan tirannie, moordpartijen en anarchie. Wat is ‘die 

vryheid en die égaliteit, waarop zy pochen?’ vraagt de predikant Hall zich af. 
‘De Fransche conventionaale vryheid is’, zo stelt hij, ‘om alle euveldaaden te 
bedryven, zonder eenige navorsching, of beteugeling. Goederen in beslag te 

neemen – persoonen in boeijen te sluiten – willekeurige gevangenzetting – 
geheime terechtstellingen – en openbaare moorden’.1714 Ook De La Saussaije, 
in 1794, als ‘de Terreur’ in volle gang is, wijst er fijntjes op dat er een enorme 

kloof gaapt tussen de revolutionaire idealen en de revolutionaire praktijk. Het 
is ‘in de naam der Vryheid, der Gelykheid en der Broederschap’, aldus De La 
Saussaije, ‘dat zy de Eigendommen overweldigen, de Lieden ter dood 

veroordeelen, de Geweetens onderdrukken; dat zy plunderen en dat zy 
moorden; zoo zyn onze Vyanden.’1715 Deze beschuldigingen waren meer dan 

alleen maar contrarevolutionaire propaganda. De revolutionairen hadden 
inderdaad buitensporig veel geweld gebruikt, zeker na augustus 1792, om de 
‘vijanden van de revolutie’ uit te schakelen. Berucht zijn de 

septembermoorden van 1792 en het schrikbewind van Robespierre (1793-
1794), toen vele duizenden onder de valbijl van de guillotine de dood 
vonden.1716 Voor predikanten stond de oorlog tegen de Fransen daarom in het 
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394 
 

teken van de strijd om het behoud van de beschaving. De Utrechtse hoogleraar 
Brown vergelijkt de Franse revolutionairen met de ‘Gothen en Wandalen, die 
verwoesting door het gantsche Romeinsche rijk verspreidden, en alle 

gedenkstukken des vernufts, alle voorbrengselen der kunst, en alle 
uitwerkselen der beschaafdheid vernielden.’ ‘Hun geloof’, zo concludeert hij, 

‘kan tot drie hoofdstukken gebragt worden: de omkeering van alle gevestigde 
regeering, de uitroeiing des Christendoms, en de vestiging van hunne eigene 
magt.’1717 

 Dat de Franse revolutionairen barbaren waren, bleek volgens 
predikanten ook uit hun aanvallen op het christendom. Vanaf september 1792 
waren de revolutionairen in antiklerikaal vaarwater gekomen. Vooral rooms-

katholieke geestelijken moesten het ontgelden en hadden veelvuldig te maken 
met geweld. In de periode 1793-94 werd zelfs een poging tot ontkerstening 
van de samenleving ondernomen.1718 De aanvallen op de gevestigde 

godsdienst in Frankrijk, het rooms-katholicisme, wordt door predikanten 
scherp veroordeeld. Hoewel de Franse protestanten in deze tijd meer 
vrijheden kregen dan ooit tevoren, betreuren zij dat de rooms-katholieke kerk 

in verdrukking is gekomen. Predikanten kunnen niet anders dan tot de 
conclusie komen dat de radicale revolutionairen wilde heidenen zijn. Want, zo 
schrijft De La Saussaije, ‘Zy hebben de naam des Heeren gelasterd; zy hebben 

zynen Gezalfden gedood; zy hebben de tempels daar hy gediend wierd, 
ontheiligd, en tot op de altaaren het bloed zyner dienaars doen spatten’.1719 
Volgens Brown hadden de revolutionairen geleerd ‘dat alle soorten van 

godsdienst onder het bijgeloof moesten gerangschikt worden, en dat men 
elken Christen moest aanzien als eenen dweeper. Daarom verwierpen zij het 

Christendom als een verdichtsel, beslooten het uitteroeien, en, in de raazernij 
van hunnen wijsgeerigen ijver, name zij voor, de gemeenschap tusschen hemel 
en aarde te verbreeken’.1720 De revolutionairen worden als verdorven en 

goddeloos voorgesteld. Zo ziet ook Van den Broek het planten van 
vrijheidsbomen als een satanisch ritueel. Hij is dankbaar dat niet ‘de Fransche 
Vrijheids-boomen in onzen grond wortelen geschooten’ hebben. ‘Hunne 

vergiftige vrucht zou ons allen hebben doen bersten; en de godlooze planters 
zouden erfgenaamen van onze bezittingen geworden zyn.’1721 
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Ancien Régime 

Goddelozen, plunderaars, despoten, koningsmoordenaars, barbaren en 
vandalen. Van de Franse revolutionairen viel weinig goeds te verwachten, zo 

luidt het oordeel van predikanten. De Fransen, zo stelt bijvoorbeeld de Waalse 
predikant Boullier, zijn een volk ‘waarvan men gedurende den loop der 4 

laaste jaaren, niets dan onophoudelijke strooperijen, moorden en 
onmenschelijkheeden melden kan’.1722 Volgens predikanten stond er veel op 
het spel: ‘het is het behoud van de Godsdienst; – het is de rust der 

zamenleeving, het is de handhaaving van eene orde van zaken aan de welke 
het lot van het tegenwoordige geslagt en dat der aanstaande nakomelingen 
verbonden is’, zo schrijft De La Saussaije.1723 Gelukkig was de Franse invasie 

afgebroken en konden de Nederlanders weer in rust en vrede leven. ‘Nu zyn 
wy verlost, op dat die koningsmoorders, en verwoesters van alle orde, rang en 
waardigheid’, aldus Van den Broek, ‘hunne heillooze handen niet slaan zouden 

aan ’s Lands wettige en welregeerende Overheden. Op dat Nederlandsch 
Erfstadhouder zyne hooge waardigheid van de dagen zyner voorouderen af 
zoo nuttig voor ons Gemeenebest, behouden zou. En ’s Lands Ingezetenen niet 

losbandig vry, niet gelyk in rang, neen, maar in onderscheidene rangen en 
standen verdeeld zouden blyven’.1724 Voor Oranjepredikanten staat het Ancien 

Régime voor rust, voor orde en voor bescherming van de godsdienst. Deze 

orde, rust en godsdienst is bij het Huis van Oranje in goede handen. Bruining 
schrijft bijvoorbeeld dat ‘aan de bewaring van dit Huis, de behouding van 
onzen dierbaren Godsdienst en Burgerlyke vryheid verbonden is’.1725 

 Hoewel dus het Huis van Oranje volgens veel predikanten garant staat 
voor de burgerlijke en godsdienstige vrijheden, is het opnieuw niet Willem V – 

de kapitein-generaal – die bij predikanten het symbool is van de verdediging 
van deze vrijheden tegenover de Franse aanvallen. De stadhouder werd door 
predikanten nooit echt als een militair gezien en ook nu is de aandacht niet op 

hem gevestigd. Anders is dat voor de twee zonen van Willem V, Willem 
Frederik, de latere koning, en Willem George Frederik, die beiden als 
officieren van Staatse leger in de jaren 1793-1795 tegen de Fransen ten strijde 

trokken.1726 Zij worden door predikanten geprezen vanwege hun militaire 
successen en dapperheid. Bruining bijvoorbeeld prijst het ‘beleid en de 
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dapperheid van de twee jonge Orange Vorsten’1727 en Boullier hoopt dat de 
prinsen de ‘gevoelens van moed, ijver en opoffering voor hun Vaderland, 
gevoelens erflijk in hun huis, en waarvan zij reeds zulke spreekende bewijzen 

hebben aan den dag gelegd’ zullen blijven tonen.1728 Ook de predikant Van 
Loo, die een reeks van 6 biddagspreken in 1793 publiceerde, spoort in zijn 

preken telkens de Oranjeprinsen aan om dapper te blijven strijden. ‘Uw oog zij 
geslagen op de dappere jonge Prinsen die voor het Vaderland zijn 
opgetrokken ten strijde’, zo stelt hij in zijn slotgebed op 24 april 1793. 

‘Bewaar hen in de dag des gevaars, en doe hunne heldenmoed, door wijs 
beleid bestierd, door grootmoedigheid veredeld, door godvrugt bezield, den 
schrik onder ’s vijands benden vermeerderen, en den roem onzer wapenen 

bevestigen.’1729 
 
Het einde van de tirannie 

De Oranjeprinsen konden echter niet verhinderen dat de Fransen in 1794 
weer in het offensief waren. In juli had het Franse leger Brussel en Antwerpen 
ingenomen en vervolgens werd het zuiden van de Republiek veroverd. De 

grote rivieren, die in 1793 nog een barrière vormden voor het Frans-Bataafse 
leger, waren eind december 1794 door aanhoudende vorst in brede ijsbanen 
veranderd waarover de Franse troepen konden oprukken. De Britse, 

Oostenrijkse en Pruisische legers boden geen verzet meer en het Staatse leger 
kon de opmars van het Frans-Bataafse leger niet stuiten. Willem V zag in dat 
de oorlog verloren was en op 18 januari 1795 vluchtte hij vanaf het 

Scheveningse strand naar Engeland. Op 23 februari dat jaar schaften de 
Staten-Generaal het stadhouderschap af.1730  

In de Republiek verrezen in alle dorpen en steden vrijheidsbomen als 
teken van de veroverde vrijheid. In Amsterdam werd op de Dam een acht 
meter hoge zuil opgericht die de vrijheidsboom moest voorstellen gevolgd 

door een plechtige processie door de stad.1731 Ook in de preken die vanaf eind 
januari 1795 verschenen, wordt de vrijheid in alle toonaarden bezongen. 
Sommige predikanten, zoals Houtkamp en Bosch, hadden extra reden 

dankbaar te zijn voor de komst van de Fransen. Zij hadden namelijk vanwege 
hun patriottisme in de jaren tachtig het land moeten ontvluchten. Bij zijn 
herintrede als predikant legt Houtkamp nog eens uit waarom hij ‘aan zo veel 

vervolgingen der staatkunde … blootgesteld geweest’ is. Hij had, zo schrijft hij, 
de inwoners van de Republiek opgeroepen tot liefde voor het vaderland en 

                                                                    
1727 Bruining, Redevoering, op het plegtig dank-uur, 12. 
1728 Boullier, Redenvoering en gebed, 24. 
1729 J. van Loo, Zes bedestonden gehouden in het jaar 1793 (Utrecht 1793) 72. 
1730 Schama, Patriotten en bevrijders, 215-237. 
1731 Schama, Patriotten en bevrijders, 237-239; Van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina 
van Pruisen, 178-180, 186. 
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hen ‘bekendgemaakt met de waare vrijheid, en getoond, dat wij dezelve, in 
dien tijd, alleen in schijn genooten. – Ik was u voorgegaan in het beöefenen der 
wapenen, als het eenige middel ter herkrijging uwer vrijheid, waardoor uwe 

trotsche onderdrukkers, tot hunne pligt konden gebragt worden.’ Maar toen 
de stadhouder met de hulp van Pruisen zijn macht wist te herstellen ‘werden 

onze omstandigheden treurig’, aldus Houtkamp. ‘Het geweld geraakte op den 
troon, en zo veelen, die voorheen onze denkbeelden waren toegedaan, zo het 
scheen, ontaarten van hunne voor een tijd aangenoomen grondbeginselen’. De 

omwenteling van 1795 maakte aan deze tirannie een einde, een gebeurtenis 
die Houtkamp ziet als de uitkomst van Gods goede voorzienigheid. ‘Eerbied en 
dankzegging aan God voor zijne weldaadige schikkingen, moet onze zielen 

geheel vervullen’, schrijft hij. ‘Laat een waar gevoel van ’s volks algemeene en 
onze bijzondere verpligting, om aan Gods bestelling gehoorzaam en 
bevorderlijk te wezen, bij ons plaats hebben.’ De predikant hoopt dat voortaan 

een ieder ‘alles bijdraage, het geene tot de genieting der waare vrijheid, 
gelijkheid en broederschap strekken kan.’ 1732 
 De predikanten die de ‘fluwelen revolutie’ van 1795 met open armen 

begroetten, hielden hun lezers voor dat een nieuw tijdperk was aangebroken 
gegrond op vrijheid, gelijkheid en broederschap en op de rechten van de 
mens. Deze revolutionaire idealen werden door predikanten bejubeld. Zo stelt 

Van der Schaaf dat ‘de Rechten van den Mensch en van den Burger, als het 
fundament waar op het gebouw onzer vrijheid rust, moeten bij ons heilig en 
eerwaardig zijn’.1733 De Schepper, zo stelt Chevallier, heeft ‘ons oorsprongelijk 

geschapen tot Vrijheid, Gelijkheid, en Broederschap’. De Nederlanders hebben 
nu de plicht ‘te handelen …  volgens onze bestemming, en de waare bedoeling, 

die wij, in de veranderde orde van zaken behoren op het oog te houden.’1734 
‘Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap’, aldus Bosch, ‘stond op den vredebrief’ die 
de Fransen het Nederlandse volk aanboden. Het ‘vloekwaardig samenweefsel 

der Aristokraatie’ was nu vernietigd.1735 Voor tirannen was er geen plaats 
meer. De ‘vrijheid en onafhanklijkheid zal alle de schokken weerstaan en het 
geweld der eeuwen kunnen verduren’, zo is bijvoorbeeld de verwachting van 

                                                                    
1732 M. Houtkamp, Leerreden over I Thess. II: 17, 18, 19, 20. Uitgesproken bij gelegenheid 
van het weder aanvaarden van den predikdienst te Hoogkarspel (Leiden 1795) 20, 21, 
38, 39. 
1733 Dominicus van der Schaaf, Nederlands verpligting tot dankbaarheid aan God, voor 
de verlossing van de slavernij en uit de gevaren, voorgesteld in eene leerreden over psalm 
124 (Franeker 1795) 50. 
1734 Paulus Chevallier, De voetstappen der godlyke voorzienigheid, in Nederlands 
staatsomwending opengelegd, in ene kerk-rede uitgesproken (Groningen 1795) 18. 
1735 Bernardus Bosch, Redevoering, over het werk der godlĳke voorzienigheid, in 
Neêrlands gezegende staatsomwending zigtbaar [...] uitgesproken op het feest ter eere 
van het Opperwezen (Amsterdam 1795) 35, 37. 
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de predikant Van Geuns.1736 Dat de Bataafse omwenteling een goede zaak was, 
behoefde volgens predikanten geen betoog. De beschuldigingen dat de 
principes van de Franse revolutie alleen maar hebben geleid tot 

moordpartijen, anarchie en terreur, waren volgens hen vals. Niettemin geeft 
Chevallier wel toe dat de revolutie in Frankrijk gepaard ging met veel geweld. 

‘Intusschen wil ik geensins verhelen’, aldus de predikant, ‘dat ene lengte van 
ontzettende gruwelen, waar van de menschelijke rugge beeft, gepaard ging 
met de Fransche Omwenteling, of, tot voor enigen tijd, op dezelve zijn 

gevolgd.’ Toch moet men volgens hem niet gelijk de conclusie trekken dat ‘in ’t 
geheel beloop der Fransche zaken, niets redelijks, niets braafs en deugdzaams’ 
voort is gekomen.1737 

 Dat de Bataasfe omwenteling een grote stap voorwaarts is, staat 
volgens predikanten buiten kijf. Aan het tirannieke regime van de Oranjes 
kwam immers nu een einde. Het stadhouderlijk bestel en de ‘Glorieuze 

Omwenteling’ van 1787 wordt door predikanten hartgrondig vervloekt. Van 
Gelder bijvoorbeeld schrijft dat ‘de Aristokraten, met den Stadhouder te 
samen spannende, eerst het Volk misleidden, en vervolgens met hem de 

Pruissische overmagt inroepen, om de halfverbroken boeien op nieuw aan een 
te smeden, – wederom om hand en hals te wringen, en een vrij Volk te 
zwaarder onder het juk te brengen.’1738 Bosch heeft ook geen hoge dunk van 

de stadhouderlijke regeringsvorm. De stadhouder, zo houdt hij zijn lezers 
voor, ‘verzette zich met al de woede van een wraakzuchtig tyran, zoo wel als 
zijne trotsche en kwaadaardige vrouw, tegen onze aangeboren rechten. Door 

Pruissische magt ondersteund, hernam hij, zoo doemwaardig als verachtelijk, 
zijn onwettig gezag.’1739 Sijpkens schrijft over de ‘maatregels, 

straffeoefeningen, en vervolgingen’ die na de restauratie in 1787 
plaatsvonden en die ‘enen altijd durenden haat, verbittering, verdeeldheid, en 
partijschap’ veroorzaakten. Vele ‘gebannenen Vaderlanderen’ moesten hun 

toevlucht nemen ‘tot een groot, en edelmoedig Volk, het welk, met hun 
ongelukkig lot begaan, hen in zijnen schoot opnam’.1740 Van der Schaaf 
tenslotte, schrijft dat ‘de heerschzuchtige Stadhouder met de 

vrijheidverkragtende Aristocraten, welke ons in hunne ketenen gekluisterd 

                                                                    
1736 Jan van Geuns, Eendragt, nederigheid en onbaatzuchtigheid, noodzaaklijk ter 
volkomene vestiging der burgerlijke vrijheid; of leerrede over Philipp. II. vers 1, 2, 3, 4 
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1737 Chevallier, De voetstappen der godlyke voorzienigheid, 8-9. 
1738 Arend Hendrik van Gelder, De omwenteling, zo gelukkig als spoedig, in Amsteldam 
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leerrede over psalm CXVIII. vs. 23, 24 en 25 (Amsterdam 1795) 5. 
1739 Bosch, Redevoering, over het werk der godlĳke voorzienigheid,17-18. 
1740 Henricus Sĳpkens, De godlĳke Voorzienigheid, omtrent de staatsomwenteling in 
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hielden, en, door schatting op schatting ons af te dwingen, den burgerstaat 
uitmergelden’.1741 
  De Bataafse omwenteling wordt dus als een bevrijding gezien, als een 

omverwerping van tirannie, aristocratie en willekeurige regering. ‘Nu zullen 
wij niet meer voor eenigen scepter behoeven te buigen’, zo stelt de predikant 

Beets. ‘Geene willekeur zal zich thands in het bestuur mogen mengen; het heil 
des Volks zal de hoogste wet, en de wil des Volks altijd overeenkomstig met de 
onveranderlijke wetten der natuur, en gegrond op de schoone zedenleer van 

het Euangelie, moeten zijn’.1742 De omwenteling had als gevolg dat de 
Nederlanders in hun natuurlijke rechten werden hersteld, aldus predikanten. 
‘Is niet het volk’ stelt Sijpkens, ‘hersteld in zijn oorspronglijk Recht, om zich 

zulke Vertegenwoordigers aan te stellen; en zulk’ ene Regeringsvorm te 
geven, als het zelve, tot heil der Maatschappije, dienstig keurt?’1743 
Predikanten rechtvaardigen de omwenteling dus met het beroep op het 

herstel van de rechten van het volk en de verdrijving van een despoot. 
Opmerkelijk is dat de Bataafse omwenteling ook wordt verdedigd met het 
argument dat God de revolutie bewerkt heeft. In de titels van revolutionaire 

preken wordt opvallend vaak verwezen naar de goddelijke voorzienigheid. 
Volgens predikanten is het zonneklaar dat God aan de kant van de 
revolutionairen stond. Het beste bewijs daarvoor is volgens hen gelegen in het 

gegeven dat de rivieren dichtvroren en de Franse legermacht kon oprukken 
naar het noorden. De ‘Allerhoogste’, aldus Chevallier, ‘zendet, in den weg 
zijner aanbidlijke Voorzienigheid, eene vroege, onverwachte en zeer strenge 

vorst, welke de oppervlakte der rivieren veranderde in een stevigen bode, 
langs welken het verwinnend leger, zonder bruggen, zonder scheepen, zonder 

vlotten, en buiten de geringste belemmering der Kanoneerboten, met welken 
de stromen waren bedekt, gemaklijk konde voordrukken met hunnen 
krijgstoestel’.1744 ‘God baande voor onze bevrijderen een weg over de wateren, 

hij bevloerde de stroomen’, zo schrijft ook Beets.1745 ‘Voorwaar! Dat had men 
niet gedacht, niet verwacht’, zo luidt het commentaar van de predikant Van 
Deinse bij deze wonderlijke gebeurtenis. ‘Dat was door geen verraad of list! 

Dat was van God door Zijn bestuur door Zijne hand!’1746 

                                                                    
1741 Van der Schaaf, Nederlands verpligting tot dankbaarheid, 40. 
1742 Pieter Beets, Gods vaderlijk bestuur over Nederland. Ontvouwd [...] in eene kerkrede, 
uitgesproken bij gelegenheid der plegtige dankstonde [...] van wegens de jongste 
staatsomwending (Amsterdam enz. 1795) 14-15. 
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1744 Chevallier, De voetstappen der godlyke voorzienigheid, 14. 
1745 Beets, Gods vaderlijk bestuur over Nederland, 19-20. 
1746 A. van Deinse, Dankstond bĳ gelegenheid der plegtige afkondiging van den vrede en 
de alliantie der Nederlandsche Republiek met de Fransche (Zutphen 1795) 11-12. 
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 Eeuwenlang hadden predikanten verkondigd dat de 
Oranjestadhouders een einde hadden gemaakt aan de Spaanse tirannie. God 
had hen als een instrument in zijn hand gebruikt om het volk te redden van 

het rooms-katholicisme en van de willekeurige regering. De vrijheid en de 
religie, de twee pilaren waar de Republiek op was gebouwd, waren daarom bij 

de Oranjes in goede handen. Op enkele uitzonderingen na, zoals in 1650-1672, 
1702-1747 en 1780-1787, was dit het dominante discours geweest tot de val 
van de Republiek. De Oranjestadhouders werden als helden gezien, als 

bekwame krijgsheren en als verstandige bestuurders. Zij werden 
voedsterheren van Gods kerk genoemd en vergeleken met bijbelse figuren als 
David, Salomo, Gideon en Jozua. In 1795 vond een geweldige omkering van dit 

discours plaats, dat reeds was voorbereid door de patriotten. Het 
confessionele vertoog had afgedaan. De rechten van de mens en vrijheid, 
gelijkheid en broederschap werden nu beschouwd als de fundamenten van de 

staat. God had de Fransen en de Bataafse vluchtelingen als instrumenten in 
zijn hand gebruikt om Nederland te bevrijden van de Oranjetirannie. Het 
Nederlandse volk was nu eindelijk, zo stellen predikanten, in zijn rechten 

hersteld. Het Nederlandse volk was vrij. 
 
Conclusie 

In zijn biografie over Willem V en Wilhelmina van Pruisen doet Edwin van 
Meerkerk een poging de beelden die van het echtpaar gemaakt zijn – door 
tijdgenoten en door historici – te ontrafelen. Vooral de negatieve clichés wil hij 

uit de weg ruimen. ‘Het gaat er op deze plaats echter niet om te oordelen’, 
schrijft Van Meerkerk, ‘maar om te beschrijven en waar mogelijk tot leven te 

wekken.’1747 Dit voornemen verdient alle lof, maar voor een boek dat over 
representaties van Oranjevorsten in preken gaat, is deze methodologische 
richtlijn volstrekt onbruikbaar. Dat geldt a fortiori voor Willem V. Meer dan 

welke Oranjestadhouder ook heeft hij te kampen gehad met een negatief 
imago. Het beeld van de slappe, wijfelende, bourgogne drinkende en 
vreemdgaande stadhouder was funest voor zijn politieke functioneren. De 

negatieve beelden die van hem gecreëerd werden hebben er zelfs uiteindelijk 
toe geleid dat zijn onderdanen hem als een tiran zagen en daarom de wapens 
tegen hem opnamen. De beelden die van hem gemaakt werden waren dus 

realiteit: zijn imago werd een harde werkelijkheid waar de stadhouder 
vergeefs tegen streed. Aanvankelijk was er nog niet zoveel aan de hand. Zeker 
niet in preken. In 1766 werd Willem V door predikanten toegejuicht als de 

nieuwe stadhouder en ook in de jaren daarna was er voor de prins geen reden 
om zich druk te maken om zijn imago. In preken wordt Willem V 
gerepresenteerd als de rechtmatige vorst van wie men verwachtte dat hij de 
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vrijheid en de godsdienst zou beschermen en die naar men hoopte nog lang 
zou regeren. Predikanten waren positief over het land waarin zij woonden en 
lieten zich positief uit over de stadhouderlijke regeringsvorm. Maar in 1781 

kantelt dit beeld. Vanaf de uitbraak van de Vierde Engelse Oorlog in december 
1780 werd de stadhouder nauwelijks meer positieve eigenschappen 

toegedicht. Hij komt op de achtergrond te staan en er worden zelden nog 
beelden van hem gemaakt. De Oranjemythe, die door predikanten eeuwenlang 
hoog was gehouden en die stelde dat alleen een Oranje in geval van 

oorlogsdreiging het land zou kunnen redden en de eenheid zou kunnen 
bewaren, leek geen aanhangers meer te hebben. Het was alsof het 
Oranjecharisma was uitgewerkt. Willem V deelde niet meer automatisch in de 

deugden en daden van zijn voorouders. Hij werd afgerekend op zijn 
functioneren en verantwoordelijk gehouden voor het falen van de 
Nederlandse oorlogsvloot tijdens de oorlog met Engeland. Zoals zijn 

voorouders hadden gestreden tegen de Spaanse en Franse tirannie, zo streden 
tijdens de patriottentijd zijn onderdanen tegen wat zij de de tirannie van 
Oranje noemden. Willem V verloor de strijd pas definitef in 1795. Hij zou na 

zijn vlucht naar Engeland zijn vaderland niet meer weerzien en stierf in het 
buitenland. Hij werd begraven in Brunswijk en pas in 1958 bijgezet in de 
grafkelder van de Oranjes in Delft. Koningin Wilhelmina (1880-1962) 

weigerde volgens de overlevering bij deze plechtigheid aanwezig te zijn omdat 
zij niet achter de kist van deze sufferd aan wilde lopen.1748 
 Willems echtgenote Wilhelmina van Pruisen werd in tegenstelling tot 

haar man direct na haar overlijden bijgezet in de grafkelder van de Oranjes. Zij 
heeft nog meegemaakt hoe haar zoon tot soeverein vorst der Nederlanden 

werd uitgeroepen. Anders dan Willem V staat Wilhelmina niet bekend als een 
sufferd. Eerder wordt zij gezien als een krachtige vrouw die het aandurfde 
naar Den Haag te reizen om een doorbraak te forceren. Haar aanhouding bij 

Goejanverwellesluis is zelfs een belangrijke kapstok geworden om de 
geschiedenis van de patriottentijd aan op te hangen.1749 In preken echter 
wordt zij vooral weergegeven als moeder en echtgenote. Zij speelt in preken 

de tweede viool achter haar man, de stadhouder. Zelfs over haar dappere 
beslissing om naar Den Haag af te reizen wordt in orangistische preken weinig 
gesproken. Hoewel Wilhelmina veel macht naar zich toe wist te trekken en op 

belangrijke momenten handelend optrad, wordt zij door predikanten 
gerepresenteerd als overwegend passief. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat predikanten het niet aandurfden Wilhelmina een heldenrol te geven, 

omdat op die manier het falen van haar echtgenoot extra zou worden 
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benadrukt. Ook kunnen we vaststellen dat predikanten zowel in de 
zeventiende als in de achttiende eeuw meer aandacht hebben voor de 
mannelijke machthebbers dan voor hun vrouwen. Pas wanneer zij weduwen 

zijn (Amalia van Solms en Anna van Hannover) of soevereine vorsten (Mary 
Stuart II) dan worden zij als vorstinnen met macht en gezag gezien. Tevens 

valt op dat Anna van Hannover en ook Wilhelmina worden gerepresenteerd 
als vrouwen die vrouwelijke deugden hebben en wier plaats in het gezin is. In 
de tweede helft van de achttiende eeuw werd het opvoeden van kinderen tot 

verantwoordelijke staatsburgers als het hoogste doel van het vrouwenbestaan 
beschouwd. Omdat men van mening was dat vrouwen van nature over 
bepaalde deugden beschikten, waaronder tederheid, zachtheid, zorgzaamheid 

en liefde, waren verlichte schrijvers van mening dat vrouwen daardoor 
minder geschikt waren voor het landsbestuur dan mannen. Uiteraard was 
men ook in de zestiende en zeventiende eeuw van mening dat vrouwen 

minder geschikt waren voor regeringstaken, maar toen werd de uitsluiting 
van vrouwen anders gerechtvaardigd.  
 ❦ 
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❧❧❧❧ Slotbeschouwing 

 

 
 

eeldvorming, koning Willem-Alexander weet daar alles van. In 1986, 
hij was toen achttien jaar oud, werd hij door velen nog als een 
sportheld gezien. Hij had de Elfstedentocht uitgereden en kreeg veel 

lof toegezwaaid voor deze sportieve prestatie. Nog geen paar jaar later 
kampte de prins met een negatief imago. Tijdens zijn studietijd werd hij door 
de buitenwacht meer en meer gezien als ‘prins pils’. Een vrolijke losbol met 

wie je gezellig een biertje kunt drinken, maar niet iemand die je je als koning 
wenst. Nog jaren na zijn studententijd, bleef het imago van prins pils aan 
Willem-Alexander kleven. Uit een enquête in de Alexanderkrant, een speciale 

bijlage van het dagblad Trouw ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag in 
1997, bleek dat het Nederlandse volk de kroonprins weliswaar aardig, 
spontaan en sympathiek vond, maar niet serieus, deskundig en klaar voor de 

troon. Het kostte het hof en de adviseurs van Willem-Alexander veel energie 
om deze beeldvorming te keren, maar uiteindelijk lukte dat wel. Want hoewel 
prinses Beatrix tijdens haar koningschap meerdere malen verkondigde 

populariteit en imago oppervlakkig en gevaarlijk te vinden, werden er wel 
adviseurs ingehuurd die ervoor zorgden dat Willem-Alexander een serieuzer 

imago kreeg.1750  
In zekere zin hadden de Oranjes het in de zestiende en zeventiende 

eeuw makkelijker dan de Oranjes vandaag de dag. In de vroegmoderne tijd 

hadden zij immers de beschikking over een heel leger aan ‘spindoctors’ die 
vanaf de kansels en in drukwerk positieve beelden van hen verkondigden en 
hun regering verdedigden. Het Oranjehof kon vrijwel altijd steunen op de 

predikanten van de publieke kerk. Hoewel predikanten niet werden 
ingehuurd door het Oranjehof, waren zij toch van cruciaal belang voor de 
positieve beeldvorming omtrent de Oranjes. In de gepubliceerde preken die 

tussen 1600 en 1800 verschenen wordt zelden een Oranjestadhouder 
openlijk aangevallen. Door de deugden en daden van de Oranjes voor het 
voetlicht te brengen, versterkten predikanten het beeld dat zij over 

bijzondere kwaliteiten beschikten. De Oranjes werden daardoor gezien als 
redders in nood die in tijden van gevaar land en kerk verdedigden en bereid 
waren hun leven te geven voor de vrijheid en de godsdienst. Als gezagvolle 

opinieleiders hebben predikanten generaties Nederlanders tussen circa 1600 
en 1800 het idee voorgehouden dat zonder een Oranjestadhouder aan het 
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hoofd van de regering de fundamenten van de Republiek in gevaar zouden 
zijn. Predikanten waren dus belangrijke vormgevers en verspreiders van de 
Oranjemythe. Die Oranjemythe speelde tijdens crisismomenten een 

belangrijke rol. In 1672 en 1747 werd onder druk van de publieke opinie een 
Oranje aangesteld tot stadhouder. Door positieve beelden van 

Oranjestadhouders en hun vrouwen te communiceren, rechtvaardigden 
predikanten de centrale rol die de familie Oranje-Nassau sinds de 
Nederlandse Opstand in de Republiek had ingenomen. Zij versterkten 

daarmee de autoriteit van de Oranjes en bevorderden de acceptatie van de 
rol van de Oranjes als regeerders.   
 

In zijn boek Stijlen van leiderschap probeert Henk te Velde aan de hand van 
enkele bekende politieke leiders als Thorbecke, Kuyper, Colijn en Den Uyl de 
aard van het politieke leiderschap in achtereenvolgende periodes te schetsen. 

Te Velde toont aan hoe de publieke persoonlijkheid van deze politici, 
afgemeten aan hun optreden en imago, nauw verbonden was met de politieke 
constellatie en maatschappelijke achtergrond van dat moment. Op basis 

daarvan laat hij zien hoe de politieke cultuur in de negentiende en twintigste 
eeuw veranderde. Elk tijdvak had weer ander kenmerken en een ander soort 
leider. Zo stelt Te Velde dat in ‘de tijd van Thorbecke’ politiek voornamelijk 

werd gezien als een rationeel debat tussen gekwalificeerde burgers, terwijl in 
‘de tijd van Kuyper’ emoties, massabewegingen en charismatisch leiderschap 
de boventoon voerden. Thorbecke zou zich niet thuis voelen bij de stijl van 

politiek bedrijven in de tijd van Kuyper en Kuyper niet in de tijd van 
Thorbecke. De politieke leiders die boven kwamen drijven werden zo de 

maatstaf voor politiek gedrag in die tijd. In zijn boek deelt Te Velde de 
politieke cultuurgeschiedenis van de negentiende en de twintigste eeuw in 
vijf verschillende periodes in aan de hand van de verschillende 

leiderschapsstijlen van politieke kopstukken.1751  
Vergelijkbaar met de golfbewegingen in de politieke cultuur van de 

negentiende en twintigste eeuw zoals Te Velde die heeft geschetst, kunnen 

we als het gaat om representaties van Oranjevorsten enkele piketpalen slaan. 
De eerste periodisering die we kunnen aanbrengen is die tussen 1600 en 
1700. In de zeventiende eeuw werden de Oranjestadhouders door 

predikanten voornamelijk gezien als krijgsheren. Dit komt overeen met hoe 
de stadhouders zichzelf zagen en hoe zij zich naar de buitenwereld 
presenteerden. Dit beeld van de Oranjes als moedige strijders die in tijden 

van gevaar bereid waren hun leven te wagen voor de vrijheid en de 
godsdienst, is tijdens de Nederlandse Opstand ontstaan. Al gauw na zijn dood 
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werd Willem van Oranje gezien als een held die zijn leven gaf voor het 
gereformeerde geloof en de vrijheid van het land. Zijn zonen Maurits en 
Frederik Hendrik (en de Oranjestadhouders na hen) werden als de 

erfgenamen van de vader des vaderlands beschouwd omdat zij de jonge 
Nederlandse Republiek met het zwaard in de hand verdedigden. In de strijd 

tegen de Spanjaarden waren Maurits en Frederik Hendrik succesvol en het 
Oranjehof probeerde deze successen dan ook uit te venten. In de 
Oranjepropaganda legden zij de nadruk op hun militaire kwaliteiten. Zo 

wordt in de Oranjezaal van Huis ten Bosch Frederik Hendrik voorgesteld als 
de dappere strijder die het land met zijn militaire overwinningen naar 
vreedzame voorspoed had geleid.  

Predikanten nemen dit martiale beeld van de stadhouders als 
roemruchte strijders over. Met name Frederik Hendrik en Willem III werden 
door predikanten gerepresenteerd als geduchte veldheren. Tijdens hun leven 

werden de militaire overwinningen van deze twee stadhouders in preken 
gememoreerd en na hun dood verschenen er lijkpreken waarin hun militaire 
leiderschap centraal stond. De stadhouders stelden zich volgens predikanten 

bloot aan vele gevaren om het land te redden van de ondergang. Frederik 
Hendrik had zijn moed getoond in de strijd tegen de Spanjaarden en Willem 
III in de strijd tegen Lodewijk XIV en Jacobus II. Zij waren op het slagveld 

onverslaanbaar. Vandaar dat zij werden vergeleken met bijbelse en klassieke 
helden als Gideon, Simson, David, Hercules, Achilles en Julius Caesar. Deze 
heldencultus in preken sloot aan bij een van de belangrijkste beelden van 

koningen en vorsten in de vroegmoderne tijd, namelijk die van de 
veroveraar. Vorsten, aldus Peter Burke, werden vaak weergegeven als een 

‘Alexander-figure on horseback, leading an army against the foe, especially 
the heathen or heretic foe’.1752 Op dezelfde manier werd Willem III door 
predikanten als een onoverwinnelijke Hercules weergegeven die vocht tegen 

de twee slangen van het katholicisme en het absolutisme. Een tweede, veel 
voorkomend beeld van Frederik Hendrik en Willem III is dat van de 
deugdzame vorst. Dit beeld van de vorst als wijze koning komt grotendeels 

overeen met het humanistische ideaalbeeld van de vorst die de klassieke 
deugden beoefent en op die manier een voorbeeld is voor het volk. Vooral in 
representaties van Willem III speelt dit humanistische ideaal een belangrijke 

rol. Hij beoefende volgens predikanten de kardinale deugden en was 
vanwege zijn voorbeeldig gedrag een navolgenswaardig exempel.  

Een opvallende afwezige in Te Veldes boek Stijlen van leiderschap is 

de vrouw. Dat is weliswaar begrijpelijk, want Nederland moet nog steeds 
wachten op zijn eerste vrouwelijke minister-president. Tegelijkertijd was het 
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staatshoofd van Nederland tussen 1890 en 2013 een vrouw. Waarom zijn 
Wilhelmina en Juliana niet opgenomen in zijn verhaal over 
leiderschapsstijlen? Op die manier had Te Velde meer dan hij nu heeft gedaan 

de verschillende leiderschapsstijlen in een genderperspectief kunnen 
plaatsen. De krachtige, standvastige Wilhelmina, de ‘soldatenkoningin’ die 

haar mannetje stond, en de pacifistische, sociaal bewogen ‘maatschappelijk 
werkster’ Juliana hadden zijn studie meer reliëf gegeven. Zeker wanneer men 
in ogenschouw neemt dat in de negentiende en twintigste eeuw politiek 

steeds minder als een zaak voor alleen mannen werd beschouwd. De 
afwezigheid van vrouwelijke leiderschapsstijlen is daarom een pijnlijke 
omissie.  

Als het gaat om de representaties van Oranjevorstinnen in preken 
dan is het goed mogelijk om vrouwelijke leiderschapsstijlen te vergelijken 
met mannelijke leiderschapsstijlen. Door te kijken naar verschillen en 

overeenkomsten tussen representaties van Frederik Hendrik en Willem III 
enerzijds en Amalia van Solms en Mary Stuart anderzijds, kunnen we de 
leiderschapsstijlen beter in een genderperspectief plaatsen. Op het eerste 

gezicht lijken vooral de verschillen in het oog te vallen. Anders dan Frederik 
Hendrik en Willem III worden hun echtgenotes omschreven als mooi, mild, 
gehoorzaam, geduldig, vriendelijk en vroom. Deze deugden werden in de 

vroegmoderne tijd als navolgenswaardig voor alle vrouwen gezien en hadden 
voornamelijk betrekking op het huiselijke domein. Een ander verschil is dat 
er expliciet ingegaan wordt op het uiterlijk van de vorstinnen. Mary Stuart 

bijvoorbeeld wordt als een mooie en bekoorlijke vrouw gerepresenteerd. Zij 
viel op door haar mooie lichaam, waarmee zij de aandacht op zich wist te 

vestigen. Verder worden Amalia en Mary als een moeder gezien. Zo was 
Amalia volgens haar hofpredikant Van Balen een goede moeder voor haar 
kinderen en kleinkinderen en daarnaast was zij als een moeder voor haar 

bedienden. Ook Mary wordt als een moeder omschreven. Hoewel zij anders 
dan Amalia kinderloos stierf, is de moedermetafoor in preken prominent 
aanwezig. Mary werd door predikanten gezien als een moeder voor 

weduwen en wezen, als een moeder van de protestantse kerk en als een 
moeder voor haar volk. Zij had weliswaar geen kinderen op de wereld gezet, 
maar zij had volgens predikanten wel kinderen gezoogd, namelijk de 

oprechte gelovigen die zij had gevoed door de ware kerk te beschermen en de 
armen door hen van voedsel te voorzien.  

Naast deze verschillen kunnen we ook enkele opvallende 

overeenkomsten met de representaties van Frederik Hendrik en Willem III 
vaststellen. Want hoewel het politieke bedrijf in de vroegmoderne tijd als een 
domein exclusief voor mannen werd beschouwd, hebben predikanten er geen 

moeite mee Amalia en Mary als bekwame regeerders te zien. Zij roemen hun 
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wijsheid, dapperheid en standvastigheid. Uit niets blijkt dat predikanten hen 
ongeschikt zouden vinden om de scepter te voeren. Hoewel ook een 
vrouwelijk discours gebruikt wordt om hun leiderschap te omschrijven, 

overheerst het mannelijke discours. Dat is niet vreemd omdat het 
koningschap in de vroegmoderne tijd eenmaal een instituut was dat gedragen 

werd door mannen en mannelijkheid. In lijn daarmee wordt Mary’s regering 
overwegend beschreven in mannelijke termen. In lijkpreken wordt de 
Engelse vorstin als een vrouw gerepresenteerd die typisch mannelijk gedrag 

vertoont, zoals het bezweren van gevaar, het aanvoeren van een leger en het 
neerslaan van oproeren. Zij regeerde met vaste hand wanneer haar 
echtgenoot in het buitenland vertoefde. In feite wordt zij geportretteerd als 

een vir virtutis, de politiek actieve man die de klassieke deugden beoefent. 
Deze genderambiguïteit in preken kan worden verhelderd met het concept 
female masculinity. Als gender als een set van cultureel vormgegeven 

handelingen en praktijken kan worden gezien, dan kan ook mannelijkheid 
losgekoppeld worden van mannen en mannenlichamen. Mannelijkheid is uit 
dit oogpunt beschouwd een ideologie en zodoende een belangrijk onderdeel 

van (de representatie van) macht. Op die manier kunnen we Mary’s 
mannelijkheid en ook die van Amalia in het licht zien van het vroegmoderne 
streven macht te koppelen aan mannen en mannelijkheid. Daarnaast biedt 

het concept female masculinity de mogelijkheid om hun mannelijkheid te 
onderscheiden van de mannelijkheid van Frederik Hendrik en Willem III. 
Hun mannelijkheid is namelijk actiever en militaristischer dan die van hun 

echtgenotes. Mannelijke mannelijkheid is in dat opzicht de norm, vrouwelijke 
mannelijkheid de uitzondering. Mary en Amalia hebben de zwakheden van 

hun sekse overwonnen en hebben als het ware promotie gemaakt op de 
genderschaal. Daarom wordt hun mannelijkheid door predikanten positief 
gewaardeerd. 

In de achttiende eeuw verandert het beeld van het stadhouderschap 
in een aantal opzichten. Tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-
1747) werden er nauwelijks Oranjepreken gepubliceerd en daarom valt er 

over deze periode weinig te zeggen. Maar in 1747 werd Willem IV tot 
stadhouder van de belangrijkste provincies van de Republiek verheven. 
Vanaf dan is hij in alle provincies de stadhouder, iets wat zijn voorgangers 

nooit is gelukt. Er breken gouden tijden aan voor de Oranjepreek. Tot circa 
1780 worden grote hoeveelheden Oranjepreken in druk uitgegeven. 
Kennelijk was daar een markt voor en werden dergelijke preken goed 

verkocht. In welk opzicht verschilt nu het beeld van de stadhouders Willem 
IV en Willem V in deze preken met dat van hun zeventiende-eeuwse 
voorgangers? In de eerste plaats valt op dat Willem IV en Willem V als 

bureaucraten worden weergegeven. Zij hebben volgens predikanten een 
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uitstekende opleiding genoten en hebben daardoor kennis van allerlei 
wetenschappen. Hun intellectuele vaardigheden en kennis van 
wetenschappen worden als een noodzakelijke voorwaarde voor de 

uitoefening van het stadhouderschap gezien. Anders dan in de zeventiende 
eeuw wordt stadhouderschap in de achttiende eeuw hoofdzakelijk als een 

bestuurlijk ambt gezien. Uiteraard zagen zeventiende-eeuwse predikanten in 
Frederik Hendrik en Willem III ook bekwame bestuurders. Maar in hun 
beschrijvingen van de intellectuele capaciteiten en de regeertaken van deze 

stadhouders beperken zij zich tot het noemen van enkele weinigzeggende 
gemeenplaatsen. Meestal melden zij in zeer algemene bewoordingen dat de 
stadhouders voortreffelijke bestuurders waren van land en kerk. Maar waar 

in zeventiende eeuw predikanten zich gelukkig prijzen met stadhouders die 
zich inzetten voor de bescherming en handhaving van de fundamenten van 
de Republiek, voldoet dit volgens achttiende-eeuwse predikanten niet meer. 

Het landsbestuur wordt als een complexe aangelegenheid beschouwd. 
Willem IV bijvoorbeeld wordt gerepresenteerd als een hervormingsgezinde 
stadhouder die specifieke kennis heeft en verbeteringen wil doorvoeren. Zijn 

stadhouderschap kent daardoor veel meer dimensies dan dat van zijn 
voorgangers. Zo wordt hij gezien als een financieel specialist die de 
staatsschuld probeert terug te dringen en de belastingdruk te verlichten. Hij 

wordt gezien als een kenner van vestingbouw en defensie. Ook wordt Willem 
IV weergegeven als een kenner van de christelijke theologie, die in staat was 
onderscheid te maken tussen zuivere en onzuivere leer. Verder wordt hij 

gezien als iemand die verstand heeft van handelsstromen en industriële 
bedrijvigheid en nijverheid, die met zijn maatregelen de economie probeerde 

aan te jagen. Het stadhouderschap wordt dus in de eerste plaats als een 
bureaucratisch ambt omschreven waarvoor kennis nodig is. 

Uit de bestudering van achttiende-eeuwse preken wordt duidelijk dat 

predikanten denkbeelden over goed bestuur uitdragen die steeds nauwer 
aansluiten met wat Foucault aanduidt met governementalité. We zagen eerder 
dat de Oranjestadhouders in de zeventiende en achttiende eeuw als vaders 

des vaderlands en herders van het volk werden gezien. In dit pastorale motief 
komt volgens Foucault het gouvernementaliteitsprincipe goed naar voren. De 
vorst wordt als de dienaar van het volk gezien en niet als een leider wiens 

macht berust is op zijn soevereiniteit. Want de macht die de herder over zijn 
kudde heeft is in essentie niets anders dan een stel verplichtingen dat hij op 
zich heeft genomen om het volk te leiden en te dienen. In preken over Willem 

III bijvoorbeeld wordt de koning-stadhouder als een herder gerepresenteerd 
omdat hij volgens predikanten geheel belangeloos opkwam voor de vrijheid 
en godsdienst van de Nederlanders en de Engelsen.  
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Omdat in het gouvernementaliteitsprincipe goed bestuur en 
instemming van het volk een grote rol spelen, wordt volgens Foucault de 
macht en autoriteit van overheden vanaf de zestiende eeuw steeds meer 

gerechtvaardigd met een beroep op goed bestuur. Als gevolg daarvan wordt in 
de loop van de zestiende en met name in de achttiende eeuw een soort 

bestuurskunde ontwikkeld. Men hoopte met de toepassing van deze 
wetenschap de welvaart en het welzijn van de bevolking te kunnen vergroten 
en daarmee ook de stabiliteit en kracht van de staat. Zeventiende- en 

achttiende-eeuwse preken volgen in grote lijn deze ontwikkeling. Waar 
aanvankelijk de ideale stadhouder vooral als een vir virtutis wordt 
omschreven die met wijs beleid de fundamenten van de Republiek handhaaft 

en met heldenmoed tegenover buitenlandse agressoren verdedigt, komt in de 
achttiende eeuw een ander ideaalbeeld van het stadhouderschap op. Deze 
ideale stadhouder handhaaft en verdedigt nog steeds de fundamenten van de 

Republiek, maar hij gaat verder. Hij probeert fiscale en economische 
hervormingen door te voeren en de economie weer gezond en sterk te maken. 
Hij zet zich in om de welvaart en het welzijn van zijn onderdanen te vergroten 

en werkt hard om dit voor elkaar te krijgen. Volgens enkele predikanten die in 
1766 inhuldigingspreken publiceerden, was Willem V zelfs verantwoordelijk 
voor het geluk van zijn onderdanen. Bestuur wordt in de zeventiende-eeuwse 

preken voornamelijk als statisch weergegeven. Stadhouders worden geprezen 
omdat zij de fundamenten van de Republiek hebben verdedigd en de status 
quo hebben gehandhaafd. In de achttiende eeuw ontstaat er een meer 

dynamischer visie op bestuur.  
Als het gaat om achttiende-eeuwse stijlen van leiderschap dan 

moeten we vaststellen dat de vir virtutis niet meer het ideaal is waar 
predikanten op teruggrijpen. Dat blijkt ook uit de beschrijving van Willem IV 
als polite gentleman en gevoelige man. Ridderlijke waarden met masculiene 

connotaties als eer, gerechtigheid, moed en krachtdadig optreden spelen in 
representaties van de stadhouder na 1747 nauwelijks meer een rol. Deze 
‘patriarchale mannelijkheid’ is echter prominent aanwezig in de zeventiende-

eeuwse preken. Willem IV wordt eerder als sensibel, verlicht en beschaafd 
weergegeven. Wraak wordt verafschuwd en vergevingsgezindheid, mildheid 
en lijdzaamheid worden aangeprezen. Willem IV bezat volgens achttiende-

eeuwse predikanten deugden die in de zeventiende eeuw aan Mary Stuart 
werden toegeschreven, zoals vriendelijkheid, spraakzaamheid en 
minzaamheid. Bovendien wordt Willem IV in enkele preken afgeschilderd als 

iemand die emotioneel bewogen is en tranen laat wanneer hij denkt aan de 
ellendige toestand van anderen. Claudia Johnson spreekt in dit verband over 
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de ‘“masculinization” of formerly feminine gender traits’.1753 Ook in preken 
over Willem V zien we dit beeld terug. Hoewel Willem V minder als een 
gevoelige man wordt gezien dan zijn vader, zijn emoties niet helemaal 

afwezig. De hertog van Brunswijk bijvoorbeeld wordt in inauguratiepreken 
uit het jaar 1766 als een sensibel iemand gezien en in de dooppreken over 

Louise van Oranje (1770-1819) wordt het stadhouderlijke gezin als een 
eenheid voorgesteld waarbinnen affectieve relaties en genegenheid een 
belangrijke rol spelen. In een ander opzicht kan men zeggen dat in preken uit 

de late achttiende eeuw emoties meer dan ooit op de voorgrond staan. Dat 
geldt dan vooral voor de preken die gepubliceerd zijn in de patriottentijd. In 
1780 breekt namelijk de Vierde Engelse Oorlog uit. Die oorlog was er de 

oorzaak van dat er veel preken verschenen waarin emoties als woede, hevige 
vaderlandsliefde, angst, schaamte, haat en gekrenkte trots de vrije loop 
werden gelaten. De toon die patriotse predikanten in de jaren tachtig van de 

achttiende eeuw aanslaan doet zeer heftig en emotioneel aan. Zij schamen 
zich diep voor de staat waarin de Republiek zich begeeft en uiten hun woede 
over het zedelijke, economische en militaire verval. Wanneer de patriotten 

worden verslagen door het Pruisisch leger en het stadhouderschap in 1787 
wordt hersteld, dan is het belangrijkste beeld dat orangistische predikanten 
van Willem V maken die van de zachtmoedige en vriendelijke prins. Hij wordt 

als een held gezien omdat hij alle woelingen van de patriottentijd kalm, rustig 
en lijdzaam onderging.  

De transformatie die in de achttiende eeuw plaatsvond heeft niet 

alleen te maken met veranderende concepties over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid maar ook met de politiek-militaire context van dat moment. 

De Republiek zat vanaf de vrede van Utrecht (1713) financieel dermate aan de 
grond dat het geen grote militaire prestaties op het Europese toneel meer kon 
leveren. Het Staatse leger was zelfs nauwelijks in staat het grondgebied van de 

Republiek te verdedigen. Vanuit deze situatie bekeken is het niet vreemd dat 
stadhouders Willem IV en Willem V niet langer als krijgshaftige veroveraars 
worden weergegeven. Heel even hadden predikanten nog wel gehoopt dat 

Willem IV zich in 1747 als een echte soldatenstadhouder zou ontpoppen, een 
tweede Gideon, maar de inname van de stad Bergen op Zoom door de Fransen 
in datzelfde jaar had op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat de Republiek 

militair maar weinig voorstelde. Na de vrede van Aken (1748) kende de 
Republiek een ongekend lange tijd waarin er vrede in het land was. Het bleef 
tot 1780 buiten schot. Vanuit dit licht bezien is het verklaarbaar dat het 

stadhouderschap in deze vredestijd niet langer geassocieerd wordt met 
militarisme en het leger. Aan de andere kant kunnen we constateren dat 
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patriotse predikanten in hun preken de Nederlandse burgers aanspoorden om 
deugdzaam gedrag te vertonen en de wapens op te nemen. Op die manier 
zouden zij het verval in Nederland kunnen keren. Zij moesten in navolging van 

de dappere voorouders de glorietijd van de Republiek zien te doen herleven. 
Martiale mannelijkheid speelde in dit patriotse vertoog een belangrijke rol. 

Tegenover het verwijfde, laffe, decadente en aan luxe verslaafde hof stond de 
vrijheidslievende, deugdzame, dappere, mannelijke en wapendragende 
burger. 

Toch hoeft het niet te verbazen dat in de periode tussen ongeveer 
1750 en 1787, Anna van Hannover en Wilhelmina van Pruisen niet worden 
gezien als dappere Debora’s of strijdlustige Amazones. Tegelijkertijd is het wel 

opvallend dat deze vrouwen veel minder dan Amalia van Solms en Mary 
Stuart als leiders worden weergegeven. Zowel Anna als Wilhelmina worden in 
de eerste plaats als moeders van hun kinderen gezien. Vooral Wilhelmina 

wordt zelden weergegeven als iemand die een publieke functie vervult of 
handelend optreedt. En dat terwijl zij het toch had aangedurfd om in 1787 
naar Den Haag af te reizen. Toch is deze afwezigheid van Wilhelmina niet 

verbazingwekkend. De representatie van Wilhelmina en Anna als 
liefhebbende echtgenotes en moeders volgt in feite een internationale trend. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het een gemeenplaats dat 

vrouwen over een delicater zenuwstelsel beschikten en daarom gevoeliger 
waren dan mannen. Vanwege haar gevoelige en zachte aard werd de vrouw 
geacht in het huiselijke domein werkzaam te zijn en niet in de politiek of het 

zakenleven. Er ontstond in de achttiende eeuw een ware moederschapscultus. 
In lijn daarmee wordt Anna’s moederschap in tegenstelling tot haar 

regeringstaken als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Het landsbestuur, 
dat zij na de dood van Willem IV van 1751 tot 1759 uitoefende, wordt gezien 
als een zware taak en een last voor haar. Het moederschap wordt daarentegen 

als natuurlijk voorgesteld. Omdat zij over diepe en tedere gevoelens beschikte, 
kostte het haar geen moeite om liefdevol en zorgzaam met haar kinderen om 
te gaan en hen op te voeden als verantwoordelijke en morele personen. 

Vanwege haar natuurlijke aanleg en gevoeligheid wordt zij door predikanten 
omschreven als iemand wiens taken primair zorgend van aard zijn. De 
aandacht van predikanten voor de opvoeding van haar kinderen en voor het 

liefhebben en gehoorzamen van haar man verschilt met representaties van de 
stadhouder in de achttiende eeuw. Weliswaar werd ook Anna net als haar 
echtgenoot als een intelligent persoon omschreven die een voortreffelijke 

opvoeding had genoten en kennis had van vele talen. Zij was een 
welopgevoede vrouw die zeer muzikaal was en goed kon schilderen. Maar 
Willem IV en Willem V worden als de politieke leiders gezien, hun vrouwen in 

de eerste plaats als de zorgzame echtgenotes en moeders op de achtergrond. 
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In tegenstelling tot Amalia van Solms en Mary Stuart II worden Anna en 
Wilhelmina niet weergegeven als dappere, standvastige en krachtige leiders. 
Natuurlijk moeten we wel bedenken dat deze preoccupatie met mannelijk 

leiderschap niet een achttiende-eeuwse noviteit is. De zeventiende- eeuwse 
samenleving was niet minder dan de achttiende-eeuwse een patriarchale. Ook 

zeventiende-eeuwse predikanten zien mannelijk leiderschap als de norm. Zo 
wordt Mary pas na haar overlijden als een krachtige leider gerepresenteerd. 
Ook Amalia wordt pas als een femme forte omschreven als zij een weduwe is. 

Wel kunnen we vaststellen dat predikanten in de achttiende eeuw de publieke 
rol van Oranjevorstinnen anders omschrijven dan een eeuw eerder. Deze 
transformatie moet niet worden gezien als een toenemende scheiding tussen 

een publieke en private sfeer. Deze scheiding, die volgens historici vaak in de 
achttiende eeuw wordt gelokaliseerd, zou ervoor hebben gezorgd dat de 
publieke sfeer in toenemende mate het domein van de man werd en de 

private sfeer het domein van de vrouw. Deze genderscheiding tussen een 
publieke en een private sfeer zien we in preken echter niet terug. Zo wordt het 
moederschap van Anna van Hannover nooit als een zuiver private 

aangelegenheid gezien. Zij wordt namelijk als de belangrijkste opvoeder van 
Willem V – de toekomstige stadhouder – gerepresenteerd en met haar 
moederlijke zorgen en wijze lessen diende zij dus het landsbelang.  

 
De beelden die predikanten van de Oranjes maakten kunnen worden gezien 
als retorische constructies waarin op een creatieve manier gebruik gemaakt 

werd van de politieke en religieuze talen die in de vroegmoderne tijd 
voorhanden waren. Representaties van Oranjevorsten, zo stelden we in de 

inleiding, kunnen we beschouwen als een vorm van communicatief handelen 
waarbij het gerepresenteerde niet alleen wordt afgebeeld maar ook 
betekenis wordt gegeven aan het gerepresenteerde. Door stadhouders en 

hun vrouwen te representeren droegen predikanten bewust en onbewust 
bepaalde waarden over. In hun preken communiceerden zij beelden van de 
ideale man of vrouw en de ideale leider. Maar ook trachtten predikanten in 

hun preken een gemeenschappelijke politieke taal te ontwikkelen die zowel 
door de kerkelijke als de politieke elite gedragen werd. Van deze taal 
vormden de begrippen vaderland, vrijheid en religie de voornaamste 

bouwstenen. De concepten vrijheid en religie en ook land en kerk worden 
meestal als betekenisvolle koppels weergegeven om de confessionele orde 
van de Republiek aan te duiden en te verdedigen. Daarmee gaven 

predikanten aan dat er een nauwe band bestond tussen de gereformeerde 
kerk en de overheden van de Republiek. Volgens dit confessioneel-
republikeinse discours waren de gereformeerde religie en de republikeinse 

vrijheid de onwrikbare zuilen van het vaderland. Willem van Oranje had zijn 
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leven voor deze vrijheid en godsdienst gegeven en Oranjestadhouders na 
hem werden weergegeven als degenen die ervoor gezorgd hadden dat deze 
fundamenten van de staat overeind bleven. Zo wordt in preken over Willem 

III de Franse koning Lodewijk XIV als de grootste bedreiging van dit 
collectieve waardesysteem van de Republiek gezien. Zijn absolutisme en 

rooms-katholicisme worden als een groot gevaar voorgesteld. Predikanten 
zijn van mening dat het beide hand in hand gaan. Geen grotere tirannie voor 
de ziel dan het rooms-katholicisme. Geen grotere onvrijheid dan het Franse 

absolutisme. Daarom wordt Willem III als de redder geportretteerd omdat hij 
de fundamenten van de Republiek wist te verdedigen tegenover de militante 
Lodewijk XIV. 

  In de achttiende eeuw treft men feitelijk dezelfde politieke talen aan. 
Het politieke en religieuze vocabulaire is vergeleken met zeventiende-
eeuwse preken nauwelijks gewijzigd. Land en kerk, religie en vrijheid 

worden nog steeds als een eenheid weergegeven. Gereformeerde 
predikanten maken duidelijk dat er slechts één kerk op de steun van de 
overheid kon rekenen. Zij zien de confessionele orde als iets goeds en kunnen 

zich niet voorstellen dat de Republiek als politieke gemeenschap zonder de 
fundamenten van de gereformeerde godsdienst en de republikeinse vrijheid 
bestaansrecht heeft. Hoewel zij niet expliciet polemiseren met protestantse 

dissenters, zijn zij van mening dat de zuiverste vorm van protestantisme te 
vinden is in de belijdenis van de gereformeerde kerk. Dit republikeins-
confessionele vertoog was zo krachtig dat het ook in preken over Willem V 

nog een belangrijke rol speelt. Van Willem V wordt nog steeds verwacht dat 
hij de republikeinse vrijheid in stand houdt en de gereformeerde belijdenis 

handhaaft. Tegelijkertijd is in de achttiende eeuw een toenemende openheid 
naar protestantse dissenters waarneembaar. In zijn installatiepreek uit 1647 
hield de predikant Tegularius de pas benoemde Willem II nog voor dat hij de 

ware kerk moet verdedigen en de afgoderij moet uitroeien. Er kan volgens 
hem in de Republiek geen religieuze verscheidenheid bestaan, anders gaat 
het land ten onder. In installatiepreken uit 1766 wordt er duidelijk een 

andere toon aangeslagen. Willem V moet volgens predikanten niet alleen de 
gereformeerde kerk beschermen maar ook een verdediger zijn van de 
tolerantie. Protestantse dissenters worden eind achttiende eeuw niet meer 

als de samenleving ontwrichtende elementen beschouwd maar als morele 
burgers die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vaderland. Een 
beperkte vorm van religieuze verscheidenheid wordt niet als problematisch 

ervaren. 
Tijdens de patriottentijd kwam er een einde aan het confessionele 

vertoog. Het confessionele discours heeft bij patriotse predikanten volledig 

afgedaan. In de plaats daarvan kwam een nationalistisch vertoog dat 
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uitdrukking gaf aan een hevige liefde voor het vaderland. Het vaderland 
kwam nu boven de confessie. Godsdienst werd in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw in het innerlijk van de burgers van het vaderland 

gelokaliseerd en alle burgers werden als potentieel gelijk gezien. Het zou een 
misvatting zijn om deze breuk als secularisering voor te stellen. Het 

nationalistische discours dat vanaf 1781 in preken naar voren komt was 
allerminst gespeend van religie. Zo kreeg het begrip vrijheid door 
predikanten als Van der Kemp en Van Hamelsveld de status van een 

goddelijke opdracht, een taak die men niet verzaken mocht. Het werd als een 
grote zonde gezien deze vrijheid links te laten liggen. Wanneer men de 
preken van patriotse leiders leest wordt duidelijk dat ook patriotten zich 

lieten inspireren door religie, door bijbelse verhalen en door theologische 
concepten. Concepten als: ‘de God van Nederland’ en ‘de God van de vrijheid’ 
raakten in zwang en gaven aan de vrijheids- en vaderlandsliefde van de 

patriotten een sterk religieuze lading. Volgens de patriotse predikanten was 
het langzamerhand duidelijk geworden dat Willem V geen beschermer en 
verdediger van de vrijheid was, maar de grote vijand ervan. De prins wordt in 

toenemende mate als een tiran en een verrader voorgesteld. Dat is de 
boodschap die patriotse predikanten vooral na 1784 van de kansels lieten 
horen. Orangistische predikanten op hun beurt waren van mening dat de 

patriotten heetgebakerde schreeuwers waren die de rust verstoorden en op 
tirannieke wijze over anderen trachtten te heersen. Het stadhouderlijke 
stelsel werd door hen zonder voorbehoud verdedigd. Niet de prins, maar de 

patriotten waren verantwoordelijk voor de neergang van de Republiek. Zij 
hadden zich laten leiden door hun emoties, door blinde drift en pure haat. Dat 

geluid lieten zij overigens pas na de ‘Glorieuze Omwenteling’ in 1787 horen. 
Het publieke debat was in de voorafgaande periode gemonopoliseerd door de 
patriotse predikanten.  

Erg lang hebben de orangisten niet kunnen genieten van de 
herstelling van het stadhouderschap. In 1795 trokken de Fransen over de 
bevroren rivieren Nederland binnen en vluchtte Willem V naar Engeland. Hij 

zou zijn vaderland nooit meer weer zien. De revolutionaire predikanten die 
de Bataven en de Fransen in 1795 met open armen verwelkomden, hielden 
hun lezers voor dat een nieuw tijdperk was aangebroken gegrond op vrijheid, 

gelijkheid en broederschap en op de rechten van de mens. Dit revolutionaire 
discours keerde zich tegen de monarchie, tegen de aristocratie en tegen 
allerhande voorrechten en privileges die met het Ancien Régime verbonden 

waren geweest. Het stadhouderlijk bestel en de ‘Glorieuze Omwenteling’ van 
1787 wordt door revolutionaire predikanten hartgrondig vervloekt. 
Predikanten tonen zich verheugd dat aan het regime van de Oranjes een 

einde is gekomen. God had de Fransen als instrumenten in zijn hand gebruikt 
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om Nederland te bevrijden van de Oranjetirannie. Eeuwenlang hadden 
predikanten verkondigd dat de Oranjestadhouders een einde hadden 
gemaakt aan de Spaanse tirannie. God had hen als een instrument in zijn 

hand gebruikt om het volk te redden van het rooms-katholicisme en van de 
willekeurige regering. De vrijheid en de religie, de twee pilaren waar de 

Republiek op was gebouwd, waren daarom bij de Oranjes in goede handen. 
Op enkele uitzonderingen na, zoals in de twee stadhouderloze tijdperken en 
tijdens de patriottentijd, was dit het dominante discours geweest. Vanaf 1795 

was het gedaan met dit beeld van de Oranjestadhouder als garantie voor de 
vrijheid. Hij werd gezien als een tiran die uit was geweest op ongeoorloofde 
uitbreiding van zijn macht en beperking van de vrijheid. Zo maakte de 

‘Nederlandse revolutie’ een einde aan het discours waarin de Oranjes als 
handhavers en verdedigers van de vrijheid en de godsdienst werden 
voorgesteld. De orangistische predikanten die weigerden de eed van 

gehoorzaamheid aan het nieuwe revolutionaire regime af te leggen werden 
ontslagen. De orangisten werd gemaand zich koest te houden, het 
orangistische verhaal werd niet meer verteld. Pas in de loop van 1813 

groeide de roep om de terugkeer van Oranje en werd de naam van Oranje 
veronden met het verzet tegen Napoleon.1754 En als Willem Frederik, de 
oudste zoon van stadhouder Willem V, in november 1813 als soeverein vorst 

naar Nederland wordt binnengehaald, worden de banden tussen het Huis van 
Oranje en Nederland door predikanten weer historisch gefundeerd. De leden 
van het Huis van Oranje worden door predikanten in het begin van de 

negentiende eeuw beschouwd als symbool en belichaming van de 
karaktertrekken van de Nederlandse natie. De koning is dan het symbool 

geworden van de politieke en nationale eenheid.1755 ❦ 

 
 

  

                                                                    
1754 Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon (Nijmegen 2013) 109-112 
1755 Nikolaij Bijleveld, Voor God, volk en vaderland. De plaats van de hervormde 
predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van 
de negentiende eeuw (Delft 2007) 34, 127. 



 
416 
 

❧❧❧❧ Summary 

 

 
 

HIS DISSERTATION OFFERS an analysis of representations in early modern 
Dutch sermons of the so-called stadholders, political leaders belonging 
to the House of Orange, and their spouses. In the seventeenth and 

eighteenth centuries, the power and authority of monarchs and princes 
depended on the strength of their armies and institutions as much as on their 
representations, including words, images and rituals. These representations 

displayed power as well as constituting it. The Dutch Republic (or United 
Provinces) was a federation of sovereign states ruled by privileged elites in 
which the stadholder played a quasi-monarchical role. The political elites, the 

regents, regarded themselves as the true sovereigns of the land. As a 
consequence, the princes of the House of Orange grounded their political 
authority in part in an image of themselves as ‘fathers of the fatherland’ and as 

brave warriors. 
Historians studying representations of the Orange family have thus 

far focused mainly on representations in art and ritual. It is not often realized, 

however, that in affirming the power and authority of the Dutch stadholders, 
ministers of the Reformed Church, too, played a crucial part. The Dutch 

Reformed Church was an established church, but not a state church. It was 
bound through a complex network of formal and informal ties to the political 
administration, but did not encompass the whole population. As any other 

established clergy, ministers of the privileged public church were subject to 
political and ecclesiastical control. Because they had nearly unlimited access 
to the public sphere, early modern sermons were a highly significant means of 

communication, resembling that of the mass media of today. It would be 
mistaken to regard sermons related to the House of Orange as mere 
propaganda on behalf of the Dutch Reformed Church. More often than not, 

local authorities were involved in initiating, delivering and publishing these 
sermons. Preachers usually sustained the political and social order from the 
pulpit, supporting the stadholders (and the regents). These texts therefore 

give an excellent insight into the value system of the political and 
ecclesiastical elites.  

This study is based on sermons published in pamphlet form and 

addressed to a wider audience than just the local congregation. The sermons 
were printed on various ‘national’ occasions connected with members of the 
Orange family, such as their births and deaths, marriages, birthdays, 

inaugurations and actions in times of war. The questions this study addresses 

T
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are the following. What concepts, metaphors and images were used to portray 
the power and authority of the Orange family? How did gender differences 
figure in images of male and female authority? Which long term continuities 

and changes can be detected in sermons related to the House of Orange?  
The custom of committing oranjepreken or ‘Orange sermons’ to print 

had its origins in the first half of the seventeenth century when stadholder 
Fredrick Henry (1584-1647) captured the cities of Den Bosch (1629), 
Maastricht (1632) and Breda (1637). Also the baptism of his son (1626) and 

his own death (1647) were commemorated with sermons brought to the 
printing press. In these sermons, Frederick Henry, and later also his son 
William II (1626-1650) and his grandson William III (1650-1702), were 

depicted by the Reformed clergy as defenders of the fundamental principles of 
the Dutch Republic. They were praised for helping preserve the Reformed 
religion and republican freedom. To support the confessional order of society, 

preachers pictured the princes of Orange as the defenders of ‘freedom and 
religion’. This idiom expressed the close relationship between Church and 
State in the confessional era. According to Reformed ministers, without these 

foundations the state would collapse and there would be no public interest to 
uphold any longer. The foundations of the state were laid by William the Silent 
(1533-1584). Due to their military achievements his successors had 

safeguarded the Dutch from Roman Catholicism and the absolutist aspirations 
of the Spanish and French monarchies. As a consequence, the Dutch 
stadholders were mainly portrayed as commanders-in-chief of the armed 

forces. They predominantly appeared in the sermons as warriors and heroes. 
The cult of heroism is in particular visible in sermons on the Dutch 

stadholder-king William III. William, like the Old Testament’s King David, 
fought the wars of the Lord and was described as invincible on the battlefield. 
Preachers represented William as a God given, messianic hero who in 1672 

saved the Dutch from French tyranny and in 1688 rescued the English and 
restored their liberties and religion. He was most often compared to biblical 
and classical heroes including David, Gideon, Samson, Hercules, Achilles and 

Julius Caesar.  
 Interestingly, in the seventeenth century the wives of the Dutch 
stadholders were not only depicted as virtuous women with female gender 

traits such as humility, piety, obedience, chastity, courtesy and beauty. In 
sermons they also appear as wise rulers and brave leaders. Mary Stuart II 
(1662-1694), for example, the wife of William III, is regarded as prudent, 

valiant, magnanimous and judicious. In the same way her husband is 
described as a vir virtutis – a man of virtue, who leads a public life and is a 
moral example to others – Mary is portrayed as a woman possessed of ‘manly 

virtues’, understanding of state affairs and courageous conduct. Both Mary 
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and Amalia van Solms (1602-1675), the wife of Frederick Henry, can be seen 
as femmes fortes: women who in the early modern period were believed to 
possess the virtues of fortitude and constancy. Although Mary and Amalia are 

represented as women with masculine qualities, there is no evidence of 
‘gender anxiety’ in Dutch sermons. There are no signs that Reformed clergy 

perceived the masculinity of these women to be housed in a body where it did 
not belong. On the contrary, their manly behaviour was seen as a positive 
development within a gender continuum. It is argued in this study that the 

concept of ‘female masculinity’, coined by Judith Halberstam, is useful in 
making sense of women like Amalia and Mary, who behaved in a manly way. 
When masculinity is regarded as a disembodied phenomenon, then traits 

ascribed to masculinity can be considered on their own terms. Although they 
are related, female masculinity should be seen as another type of masculinity, 
distinct from male masculinity. In this way we can better distinguish between, 

for example, the masculinity attributed to Mary Stuart and the masculinity 
attributed to William III. William’s masculinity was regarded as more active 
and vigorous than Mary’s. 

 Between 1702 and 1747, during the so-called Second Stadholderless 
Period, the pulpit was never used to defend the political ambitions of William 
IV (1711-1751), the hereditary stadholder of Friesland.  Although his father 

John William Friso (1687-1711) had been appointed heir of William III at his 
death in 1702, both father and son were excluded from public office by the 
regents, who saw the stadholders as a threat to their sovereignty. But in 1747 

there suddenly was a remarkable change in the fortunes of William IV. During 
the War of the Austrian Succession (1740-1748), French troops invaded the 

Dutch Republic. This led to revolts in Zeeland, Holland and elsewhere. As a 
consequence, William IV was appointed Captain General of the Dutch States 
Army and stadholder in all of the seven provinces of the Republic. After 1747, 

Reformed ministers emerged as warm advocates of the House of Orange. They 
expected the newly appointed stadholder to drive back the French and 
proclaimed him a Protestant soldier-king, just as William III had been. But 

these expectations were too high. William IV did not prove to be a capable 
military leader and the Dutch had to accept the Treaty of Aix-la-Chapelle 
(1748), a humiliating peace. Unlike his predecessors, the stadholder was not 

remembered as a warrior when he died in 1751. According to the Reformed 
ministers, his heroism was of another kind. William was portrayed as a ‘man 
of feeling’, who endured injustice patiently and was always ready to forgive 

and forget. The virtues ascribed to him included mildness, generosity, 
lenience, accessibility, modesty, gentleness and fluency. The representations 
of William IV reveal a masculinization of formerly feminine gender traits. 

Qualities earlier ascribed to Mary Stuart II were now considered appropriate 
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for the stadholder himself, even as Captain General. But the prince of Orange 
was not only represented as a sensible, polite gentleman. He was also 
regarded as a administrator and a reformer. He was seen as an educated, 

enlightened ruler, an intellectual who used his knowledge of the sciences to 
give leadership to the United Provinces. 

 After William’s death, his wife Anne of Hanover (1709-1759), the 
second child of King George II of Britain, was appointed regent for her three-
year-old son. To a certain extent, descriptions of the Princess Royal in Dutch 

sermons are similar to that of her husband. She too was seen as a warm, 
sensitive, well-educated and intelligent person. According to Reformed 
ministers, she spoke several languages fluently and had a passion for music 

and painting. But unlike her husband she never really was depicted as a true 
leader. Following enlightened opinions concerning exemplary female conduct, 
preachers portrayed Anne as a caring mother and loving wife. Likewise, in 

comparison with the images of Amalia van Solms and Mary Stuart, Anne of 
Hanover was not so much represented as a strong and virtuous ruler. She was 
rather seen as a tender, sensible and delicate person, whose traits and 

qualities were in the first place suitable, not for politics, but for family life. 
 Something strange occurred during the rule of William V (1748-
1806). In 1766 the Prince of Orange came of age and was inaugurated as 

stadholder in each of the seven Provinces. Reformed ministers expressed their 
thankfulness for having an enlightened, well-educated ruler who would 
maintain their liberties, religion and happiness. In the same way as William IV 

had been portrayed as a defender of ‘freedom and religion’, in 1766 preachers 
expected William V to support the privileged Dutch Reformed Church and 

defend republican freedom against all enemies, foreign and domestic. In 
sermons delivered between 1766 and 1780, the clergy conveyed their 
contentment with their political system, their (protestant) religion, their 

prosperity and their liberties. But all of a sudden this paradisiacal image 
changed dramatically. A large shadow hung over the United Provinces. The 
British government declared war on the Dutch Republic, accusing its former 

ally of trading with the American revolutionaries. At sea, the Dutch stood 
completely powerless against the all-powerful Royal Navy. The Fourth Anglo-
Dutch War (1780-1784) was a complete disaster, in particular for the Dutch 

stadholder and Captain General, William V. His authority waned and he was 
accused of collaborating with the English in order to gain power. An ‘anti-
stadholder’ party arose, known as the ‘Patriots’, who combined the traditional 

republicanism of “True Freedom” – i.e. rule without a stadholder – with the 
egalitarian doctrines of the Enlightenment. Surprisingly enough, many of the 
Protestant clergy supported the Patriots. In fact, the overwhelming majority of 

sermons published during the period of political upheaval between 1780 and 
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1787 originated in the Dutch Reformed Church. These revolutionary 
preachers succeeded in monopolizing the public sphere. Adherents to the 
House of Orange were silenced. The message these revolutionary preachers 

broadcast was that the United Provinces were in decay. Due to luxury and 
moral laxity, corruption had set in. The prince of Orange was accused of high 

treason and corruption and was held accountable for the degeneration of 
Dutch society. In the end, he was even seen as a tyrant whose sole purpose 
was to overthrow the republican constitution of the United Provinces and 

reign as an absolute monarch. The medicine they prescribed was a passionate 
patriotism and arming citizens to protect their towns and villages. Only after 
the defeat of the Patriots in 1787 and the restoration of William V that year, 

did Orangist preachers raise their voices. In their sermons they praised the 
stadholder for his mildness, patience, forgiveness and his ability to endure so 
much hatred and injustice. Remarkably, William’s wife Wilhelmina of Prussia 

(1751-1820), who before the restoration had attempted to enter the Province 
of Holland without the permission of the States, was barely mentioned in 
these sermons. Her arrest at Goejanverwellesluis in 1787 had prompted her 

brother, the King of Prussia, to take military action. The propaganda of the 
court represented her as another Deborah who had saved her country from 
the Patriots. Dutch preachers, however, mostly portrayed her as a victim, not 

as a liberator.  
In 1795 the Orangist regime was overthrown. The Batavian Republic 

was founded by an invading force of exiled Dutch Patriots and French soldiers. 

The United Provinces and the stadholderate were no more. This event 
inspired revolutionary preachers to condemn the Dutch stadholder more 

vehemently than they had ever done before. William V was depicted as a 
harsh and cruel leader who sought to constrain the liberties of the Dutch and 
who ruled despotically. In sermons they proclaimed a new order of society, 

based not on ‘freedom and religion’ protected by a stadholder, but on liberty, 
equality and fraternity.  

 ❦ 
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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 
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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 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 
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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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