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Inleiding 

Nu de vieringen van de Unie van Utrecht anno 1979 de stad Utrecht met feest
gedruis vullen, is het niet onaardig eens in de tijd terug te gaan en de vraag te 
stellen wat voor traditie dit gebeuren heeft. 
Bij het opkomend 19de eeuws gevoel voor het vaderland was het zoeken naar 
de legitimiteit van een eigen nationaal verleden, ook in staatsrechtelijk op
zicht, een geliefkoosd onderzoeksterrein voor historici en litteratoren. Ook in 
de beeldende kunsten is deze traditie aan te treffen. In de 19de eeuwse ge
schiedopvattingen met betrekking tot de beeldende kunsten moesten groot
moedige daden van vaderlandsliefde uit het verleden de in 19de eeuwse ogen 
verslapte volksgeest ten voorbeeld gesteld worden. Als traditioneel erfgenaam 
van die onbaatzuchtige liefde tot het vaderland kon de monarchie onder het 
Huis van Oranje en haar koningen Willem, die traditie bij uitstek belichamen. 
Dankbaar werden verjaardagen van grote feiten uit de vaderlandse geschiede
nis aangegrepen om deze gedachten te verspreiden, met name de 80-jarige 
oorlog. De tentoonstelling „Het Vaderlandsch Gevoel" in het Rijksmuseum 
heeft die traditie in brede lijnen geschetst. 1) In de gepreoccupeerdheid met 
het eigen verleden werden allerlei herdenkingen op kleine of grote schaal op 
touw gezet. Een aantal steden en stadjes heeft gedurende de 19de eeuw de 
verjaardagen van gebeurtenissen uit de eigen lokale geschiedenis met over
gave gevierd. Optochten, cavalcades, historiespelen, tableaux vivants en 
feestconcerten, plechtige redevoeringen, zijn in tal van plaatsen, die ooit een 
rol in de geschiedenis van de Nederlandse opstand speelden, gevierd. Stand
beelden, erezuilen of inscripties herinneren ons hier en daar aan dergelijke 
feesten, die tot op de dag van vandaag nog gevierd worden. De Leidse 3 
oktober-feesten zijn hiervan wel het sprekendste voorbeeld. 
Als speciaal aspect van dit „historisch beleven" moeten hier de historische 
optochten vermeld worden, die veelal vanuit de studentenwereld op touw 
werden gezet. Zowel in Utrecht (1836) als in Leiden (1875), in het raam van de 
lustra van de beide universiteiten, werden optochten georganiseerd, die in 

1) Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeren negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. 
Catalogus Rijksmuseum Amsterdam. 1978; in Engeland verscheen op vergelijkbare basis: R. 
Strong. And When did vou last see vour father' The Victorian Painter and British History, Londen 
1978." 
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vergelijking met dergelijke feesten in het buitenland geen slecht figuur gesla
gen hebben. Het hele verschijnsel „historische optocht", vooral vanuit Duits
land hier naar toe gewaaid, is van het grootste belang geweest voor de „beeld
vorming" van de historie van de 19de eeuwer, die zijn historische belangstel
ling aan de straat moest ontlenen. 2) 
Wonderlijk genoeg hebben de befaamde gebeurtenissen uit de stad Utrecht 
ten tijde van de 80-jarige oorlog, zoals de bestorming van het Vredenburg en 
de Afdanking der Waardgelders, toch vele malen als belangrijke feiten uitge
beeld, nooit tot herdenkingen aanleiding gegeven. In de geschiedenis van de 
motiveringen, die aan dergelijke herdenkingsfeesten ten grondslag ligt, is het 
aardig te constateren dat tegen het einde van de zeventiger jaren van onze 
eeuw het niet bij uitstek vaderlandsliefde was, die aanleiding gaf Kenau 
Simons Hasselaer of de aloude Trijn Leemput te fêteren! 
De 20ste eeuwse herdenkingen van ons vaderlands verleden, kwamen na de 
Tweede Wereldoorlog in 1948 weer op gang met een grote herdenking in 
Delft van de Vrede van Munster, het einde van de strijd. Een kort aantal jaren 
erna kon weer met het herdenken van de beginjaren begonnen worden: Dor-

2) W. Hartmann. Der historische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. 
Jahrhundert. München 1976. Zie ook Catalogus Jubel en Maskeraden. Universiteitsmuseum 
Utrecht 1971. 
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drecht, Leiden, Haarlem, Alkmaar. 3) De Utrechtse herdenking van 1979 
maakt van deze serie deel uit, maar probeert met nadruk een wat ruimere 
benadering van het verschijnsel Unie van Utrecht te stimuleren. Het is toch 
immers wel zo, dat grote daden van heldenmoed ons niet meer als lichtend 
voorbeeld voorgehouden plegen te worden. Nu zijn er andere inhoudelijke of 
ook wel materialistische aspecten aan deze vieringen verbonden; soms domi
neert een zeker lokaal-chauvinisme, commercie, het „promoten" van de stad. 
Dan weer worden inhoudelijke problemen „doorgelicht" en gekoppeld aan 
het historisch gebeuren van toen: vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, 
kennis van historisch gegroeide maatschappijstructuren, inspraak of demo
cratie. 
Hier is het nu de plaats eens te bezien op welke wijze de stad Utrecht zich een 
rol toedacht bij de serie herdenkingen van een feit, dat pas zoveel later van 
grote betekenis werd voor het totstandkomen van de Nederlandse staat. 

Utrecht 1579 

Bij het totstandkomen van de Unie in dat jaar viel er natuurlijk nog niets te 
herdenken. De gebeurtenissen zijn elders al in dit Jaarboek verhaald. De af
kondiging van de Unie heeft vanaf de pui van het stadhuis plaats gevonden. 
En op korte termijn moet het tractaat, voorzien van het stadswapen door 
drukker Coenraet Hendricksz uit de Gulden Engel bij de Gaard-brug, zijn 
uitgegeven.4) Van dit pamflet is een aantal versies bewaard gebleven. Over 
enige viering in de stad is weinig bekend. Van de kronikeur broeder Wouters 
uit Montfoort vernemen we het volgende: „Opden XXIIen was bij ons tij-
dinge, dat binnen Utrecht sulcke unie als lange tevoeren of gesproken was, 
dat Hollant daer toe versocht, nu toegegaen soude sijn ende was tselfde met 
triumphe gepubliceert, daertoe oeck gebruyckende het luyden van die 
clocken in den Dom."5) In hoeverre het luiden van de Domklokken bij dit 
soort afkondigingen gebruikelijk was, is niet bekend. 

Utrecht 1679? 

Over een herdenking van de Unie-bekrachtiging honderd jaar later, weten we 
niets, maar in de 18de eeuw toen het tractaat inmiddels in allerlei staatsrech
telijke discussies een belangrijke rol was gaan spelen, gebeurde er meer. 

Utrecht 1779 

September 1778 neemt de hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands 
staatsrecht. Pieter Bondam, initiatieven voor een aanstaande viering. Evenals 
zijn voorganger C. H. Trotz, die hij in 1772 was opgevolgd, hield Bondam zich 

3) Vrede van Munster. 164S-194H. Catalogus Herdenkingstentoonstelling, Delft 1948: Opstand en 
Onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht, 1572, Dordrecht 1972; Leidse 
Universiteit 400. Stichting en eerste bloei l575-ca.l650, Amsterdam, Rijksmuseum 1975: Men sagh 
Haerlem bestormen . . . . Haarlem, Vishal, Vleeshal, 1973. 
4) Zie elders in dit Jaarboek. 
5) 1. H. van Eeghen. Dagboek van Broeder Wouter Jacobs:, Groningen 1959. 
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met de bestudering van de „grondwetten" van de Republiek bezig. De Unie 
van Utrecht gold als één hiervan. 
Bondam verzocht burgemeesters met het oog op het aanstaande eeuwfeest 
der Unie toegang tot de stadsarchieven. Ofwel in opdracht van de stad, ofwel 
op eigen initiatief biedt hij aan het gebeuren met een plechtige oratie te her
denken. Voor het raadplegen van het materiaal krijgt hij toestemming en in 
gezelschap van één van de „secretarissen van de polici" mag hij de stukken en 
charters raadplegen.6) 
Korte tijd later, begin oktober 1778, stelt burgemeester Hendrik van Asch van 
Wijck voor of er niet van stadswege „enige openbare blijken ter gedagtenisse 
van die heuglijke gebeurtenisse behoorden te worden gegeven".7) Burge
meesters en oud-burgemeesters zullen hierover hun gedachten eens laten 
gaan. Wel doet zich nu het probleem voor op welke dag de herdenking plaats 
moet vinden. 
Oud-burgemeester Berger vindt dat de Unie-afkondiging niet op 26 of 29 
januari 1779, maar elf dagen later herdacht dient te worden. Dit in verband 
met de per 1 december 1700 ingevoerde nieuwe stijl. Met andere woorden als 
dit niet gebeurde zou de herdenking niet de volle twee honderd jaar nâ 26 of 
29 januari 1579 gevierd worden. 
De vroedschapsresoluties vullen zich met bladzijden lange discussies over dit 
principiële vraagstuk. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen. Gelet op 
het feit dat ook andere herdenkingen uit die tijd, met name Den Briel en 
Leiden, op de oorspronkelijke datum herdacht worden, zal de herdenking op 
29 januari 1779 plaatsvinden. Op die dag is de Uniesluiting van het stadhuis 
afgekondigd.8) Verder zwijgen de notulen, maar op 2 november „heeft de 
vroedschap goedgevonden het aanstaande Tweede Eeuwfeest van de Unie op 
generhande wijze te vieren, ofte doen vieren, en dat uit consideratie, vermids 
in 't jaar 1679, zijnde het eerste Eeuwfeest van de Unie geweest, van wege de 
regeering dezer stad mede niets geschied is".9) Op grond van dit wonderlijke 
argument gingen de feestelijkheden van stadswege niet door. Alleen werd 
door het raadslid C. B. Wieling „een authentiecq en precieus copie" van de 
Unie aan de stad aangeboden. Het werd onder dankzegging aanvaard en in 
een gesloten kast ter secretarie gedeponeerd. 10) 
De hogeschool nam toen de verdere initiatieven. Professor Bondam kondigt 
de raad aan dat hij op 29 januari een oratie ter herdenking van de Unie zal 
houden. De raad mag uitmaken of de rede in de Domkerk of in het Groot
auditorium, waar immers de ondertekening plaats vond, afgestoken mag wor
den. Voor het laatste wordt besloten. Er zal gezorgd worden „voor 't ordinaire 
musiek en tapijt op den catheter . . ."11) 
De organisatie van stadswege werd kennelijk toch wat karig geoordeeld, want 
in de resoluties van 18 januari wordt aangekondigd dat de stadhouder „inge-

6) Vroedschapsresoluties 28 september 1778. 
7) ld., 5 oktober 1778. 
8) ld.. 19 oktober 1778. 
9) Id.. 2 november 1778. 

10) Id.. 16 november 1778. 
11) Id.,4januari 1779. 
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2. öe erepoort opgericht door de Utrechtse studenten voor het logement Het Nieuw Kasteel van Ant
werpen, 1779. 

val het water open en vaarbaar mochte zijn . . . wel inclinatie hadde om de 
oratie bij te wonen". Willem V is niet verschenen, de feestrede vond wel 
plaats. 12) De Utrechtsche Courant van 27 januari maakt „ieder recht geaard 
en oprecht vaderlands Minnaar" er op attent zich met vreugde te herinneren 
„dat aanstaande vrijdag, de 29ste de tweehonderste verjaardag is van het 
publiceren der vermaarde Unie, de grondslag der Souverainiteit, der Vryheid 
en des Geluks van het Gemeene-Best der Vereenigde Nederlanden". De 
krant kondigt Bondams rede aan en meldt ook dat de Staten van Holland en 
West-Friesland voor 24 februari een dank-, vast- en bededag hebben uitge
vaardigd. In de Courant van 3 februari volgt een uitgebreide beschrijving van 
het gebeuren in de gehoorzaal van de academie. 
De studenten van de rechtenfaculteit vormden 's morgens om half twaalf een 
erewacht. Met rood-witte cocardes op de hoeden en strikken aan de degens -
gebruikelijk onderdeel van de studentenuitrusting van die tijd - hadden ze zich 
in twee rijen opgesteld. Bondam, voorafgegaan door de pedel betrad het audi
torium en sprak zijn rede uit. Na afloop hoorde men „een keurig Veld-
Musiek" en onder klokgelui werd de redenaar, opnieuw omstuwd door zijn 
studenten, met ontblote degens naar huis geleid, 's Avonds hield ds. Hinlopen 
een fraaie preek in de overvolle Domkerk, ook al over „dat voor onze Repu-

12) Id., 18januari 1779. 
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bliek allergelukkigst evenement". De „heeren studenten" kwamen 's avonds 
bijeen en trokken weer voorafgegaan door de muziek naar het logement Het 
Nieuw Kasteel van Antwerpen, aan de Ganzenmarkt, waar hotelier Oblet een 
fraai souper van 46 couverts had aangericht. Het feestmaal duurde tot 's 
morgens zeven uur. Op kosten van de studenten had de kunstschilder P. J. 
Muller voor de gevel van het logement een fraaie erepoort opgericht. Deze 
was 42 voet hoog en 64 voet breed en verlicht met wel 1000 rood en wit ge
kleurde bierglazen. De krant beschrijft in extenso de allegorie, die op een 
zogenaamd chassinet, geolied papier van achteren verlicht, was aangebracht. 
In de Topografische atlas van het Archief is de gekleurde tekening bewaard 
gebleven en misschien was hij wel bestemd om gebruikt te worden voor de 
„Echte en omstandige Beschryving der plegtigheden by gelegenheid van het 
vieren des tweeden eeuwfeests van de Utrechtsche Unie binnen de stad 
Utrecht . . . met eene afbeelding in het koper van de fraaye illuminatie gedaan 
door eenige heeren studenten". 13) Een uitgave die waarschijnlijk nooit tot 
stand is gekomen. 
De tekening van de erepoort, die tegen de gevel van Het Nieuw Kasteel van 
Antwerpen werd aangezet, is daarom zo aardig, omdat hij waarschijnlijk niet 
geïdealiseerd is. Dat komt immers zo vaak voor met beschrijvingen van feest
decoraties. Op de tekening bevindt zich de uitvoerige beschrijving en de inter
pretatie van de allegorie; de krant had de vrijwel gelijkluidende tekst overge
nomen. Mr schilder P. J. Muller had de voorstelling bedacht. Onder de 
wapens van de Zeventien Gewesten zit de Stichtse Maagd in de Tuin der Vrij
heid. Ze heeft de bisschoppelijke mijter op het hoofd, zeven pijlen in de hand 
en een rol waarop „Unio Trajectina" staat. Achter haar de vrijheidshoed met 
de dubbele „eeuwslang" er bovenop. Ze kijkt hemelwaarts en spreekt „Hinc 
Auxilium" (daarvandaan komt onze hulp). Onder aan het altaar (religio) lig
gen de slangen en monsters die het calvinistische geloof bedreigden. De bis
schopsmijter op haar hoofd krijgt in dit licht een wat komische werking. 
Rechts van de Stichtse maagd prins Willem I en daaronder in het latijn „Uit 
deze zegeningen kwam een zegenrijke republiek voort". 
Het logement Het Nieuw Kasteel van Antwerpen moet destijds een soort def
tige studentenkroeg geweest zijn. Bij verscheidene lustra en promoties met de 
kap werden dààr de feesten gegeven. Rond de herdenking - hoe kon het 
anders - kwam een stroom van publicaties op gang, die steeds met het tractaat 
van de Unie verbonden werd, of het historisch feit toelichtten of bejubelden. 
Ook al in verband met de ophanden zijnde dank- en bededag werd de Unie 
ook nog eens uitgegeven voor „Menschen van den Burgerstand, en verder af-
daalende Classe".14) Hieruit blijkt toch wel het grote belang dat eraan ge
hecht werd dat ook minder geletterden zich een beeld van de Unie konden 
vormen. Voor die categorie was zeker niet bestemd Pieter Bondams Oratio 
Secularis de Foedere Trajectino, die met een allegorisch „vignet gepast op den 
inhoud" begin februari op stadskosten gedrukt werd. Boven de vaste oplage 
van 300 exemplaren, werd nog een honderdtal bestemd om aan vertegenwoor-

13) Utrecht. Gem. Arch., Top. Atlas, H.A. S 79.1. 
14) Unie, eeuwig verbond en eendracht, Utrecht 1779. Zie verder in getypte catalogus Gem. Arch. 
voor publicaties verschenen rond 1779. 
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5. i>e èe/rfe herdenkingspenningen op het sluiten van de Unie van Utrecht, 1779. 

digers van naburige provincies, die aanwezig waren en aan studenten, te wor
den uitgereikt. Later verscheen nog een Nederlandse vertaling.15) 
Tot slot werden er nog twee gedenkpenningen uitgegeven. De penning, ont
worpen door A. van Baerll, werd per advertentie aangekondigd. Liefhebbers 
en numismaten konden hem in hun verzamelingen opnemen. De penning stel
de stadhouder Willem V als Mars voor met het wapen van de Geünieerde 
Provinciën en de inscriptie „Je maintiendrai". Op de keerzijde stond de tekst 
„Met hem hebben wij de eeuwfeesten van vrijheid en eendragt, die zijne vade
ren bevestigt hebben, gezien met hem zullen wij ze beschermen". Het om-
schrift luidt „Op het tweede eeuwfeest der Unie van Utrecht".16) Het 
Utrechtse letterkundige genootschap „Dulces ante omnia musae" liet ook 
een penning slaan. Hier werd de Nederlandse Maagd met schild, pijlen, bijbel 
en vrijheidshoed afgebeeld. Ze vertrapt de slag van het kwaad en heeft zich 
naast de buste van prins Willem I voor het stadsprofiel van Utrecht opgesteld. 
In de afsnede het jaar tal 1779.17) 
Deze beide penningen betrekken bepaald het stadhouderschap, en dat geldt 
eigenlijk ook wel min of meer voor de hele officieuze viering in Utrecht, bij 
het tot stand komen van de Unie. Hoewel Willem van Oranje niet de eerste 
was, die hierbij historisch betrokken moest worden. 
Kort nâ de jaren 1779 beginnen rond Utrecht de grote patriottische woelin
gen, waarbij de functie van het stadhouderschap van de Oranjes steeds in het 
geding was. De conflicten tussen al of niet door hen gesteunde regentengroe
peringen of „volksbewegingen" begonnen zich af te tekenen. De interpreta
ties die de Unie toeliet konden hieraan gekoppeld worden. Zou het mogelijk 
zijn dat door de ietwat gedistantieerde houding van het stadsbestuur ten aan
zien van de feestelijkheden, geprobeerd werd eventuele conflicten uit de weg 
te gaan? 

Utrecht 1828 

Bij het tweehonderdvijftigjarig bestaan van de Unie van Utrecht werd door H. 
J. Rooyaards in de Domkerk een oratie uitgesproken, waarin ondermeer werd 

15) Vroedschapsresoluties, 1 februari 1779; P. Bondam, Redevoering over de Unie van Utrecht ter 
gelegenheid van derzeher twede Eeuwfeest. . . vertaald door mr. Ruiger Bondam, Utrecht 1779. 
16) "" Centraal Museum. H.C. 1928. nr47. 
17) Id., H.C. 1928, nr 48. 
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aangedrongen op het plaatsen van een monument op het Domplein ter nage
dachtenis aan de Unie.18) Vijftig jaar later kwamen er meer plannen op tafel. 

Utrecht 1879 

In april 1877 richtte zich een vertegenwoordiging uit de Utrechtse provincie 
tot prins Hendrik der Nederlanden. In een brief refereren zij aan een audiën
tie waar het oprichten van een monument „voor den edelen Jan van Nassau, 
den ontwerper van de Unie" voorgesteld was. Op hetzelfde moment moet ook 
de restauratie van de kruisgang van de Domkerk als aangrenzende plaats van 
de Uniezaal aangekondigd zijn. In oktober volgt het verzoek van Utrechts 
burgemeester aan prins Hendrik om het ere-voorzitterschap te aanvaarden 
van het ere-comité.19) Het comité was tot de overtuiging gekomen „dat, zoo 
stad en gewest zich met volkomen gezag en in den vollen glans onzer Histo
rische herinneringen tot Nederland zullen wenden, aan hun hoofd de naam 
niet mocht ontbreken van den Nassauschen Prins in de Provincie Utrecht 
gezeten, in rechte lijn afgestamd van Graaf Jan van Nassau, die niet geaarzeld 
heeft Zijn naam aan de grondlegging der Unie te leenen". 
De prins kreeg nu een aantal concepten onder ogen van een stuk met moti
veringen waarom het standbeeld zou moeten gaan opgericht worden. Een 
nota zou naar alle Nederlandse gemeenten verzonden worden om bijdragen 
voor dit nationale monument, en om zo „dezen Vaderlanschen Gedenkdag op 
de geschiktste wijze te doen meevieren". Er zijn heel wat concepten tussen 
Utrecht en Luxemburg gewisseld - prins Hendrik verbleef daar als gouverneur 
- en de nodige subtiliteiten werden er in aangebracht. 

De kosten van het monument waren geschat op „eene tonne gouds, eene op 
zich zelve niet onaanzienlijke som, maar welke wij niet twijfelen dat, waar het 
vaderlandsch hart warm in den boezem klopt bij de herinnering aan ons 
grootsch verleden, spoedig zal zijn bijeengebragt". Een intekenlijst zou bin
nenkort rondgaan.20) Het plan bestond om op het voormalig bolwerk Lepe
lenburg een zuil op te richten. Nicolaas Beets had de thema's bedacht en de 
architect F. J. Nieuwenhuis leverde het ontwerp: een zuil bestaande uit zeven 
schachten - de zeven provincies -, daarop de Vrijheidsmaagd en vier leeuwen 
van Nassau, die de voet der zuil beschermen. Op de sokkel zouden de namen 
van de deelnemende gewesten moeten komen. Het geheel zou in gietijzer 
worden uitgevoerd. 
In de navolgende maanden deden zich grote problemen met betrekking tot 
een nationale viering voor. De voorzitter van het ere-comité, de zeer popu
laire prins Hendrik stierf op i 3 januari 1879. En er was te weinig geid voor het 
monument bij elkaar gebracht. Met andere woorden de belangstelling wa-

18) ,.Redevoering ter historische herinnering der Unie van Utrecht voor 250 jaren gesloten, uilge
sproken te Utrecht in november 1828 door Herrn. Joh. Royaards, Utrecht 1838". in: Tijdschr. v. 
Gesch. Stat. en Oudheidkunde IV D.I. 
19) Op het Koninklijk Huisarchief werd ik in de gelegenheid gesteld om de desbetreffende 
correspondentie van Prins Hendrik der Nederlanden in te zien. 
20) Zie verzamelingen bescheiden met betrekking tot Herdenking Unie van Utrecht, Gem. 
Archief, B.o.U. nrs 1675 x. 1676 en 1677. 
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Dl. UNIE VAN UTRECHT. 
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4. De officiële hermneringsprent uil 1879, nu historisch betrouwbaar, opgedragen aan Prins Hendrik. 
De kapittelzaal bij de Dom was in gotische stijl gemeubileerd. 

niet overweldigend geweest. Daarbij was er nogal wat kritiek op de viering 
geuit: 
Het Utrechts Dagblad van 18 jan. 1879 geeft uit een schrijven van J. A. Alber-
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dingk Thijm, als antwoord op een uitnodiging mee te werken tot viering van 
het derde eeuwfeest van de Unie van Utrecht, het volgende fragment: 
,,Een aandachtige herlezing van de Unie van Utrecht zal het voor ieder duide
lijk maken, waarom het mij bedenkelijk voorkomt, dat eenig Nederlandsch 
katholiek, die prijs stelt op zijn waardigheid, aan de viering van het eeuwfeest 
zou deelnemen. Ik eindig niet zonder de hoop uit te spreken, dat allengs de 
gelegenheden tot viering van nationale feesten, die de bevolking niet ver-
deelen maar hoe langer hoe inniger vereenigen, zich mogen vermenigvuldi
gen."21) 
Het Utrechts Dagblad deelt de volgende reactie op dit schrijven mee van de 
Amsterdamse Courant: 
„Het doet ons leed, dat de heer Alberdingk Thijm dien brief openbaar heeft 
gemaakt. Dergelijk opzweepen, dergelijk drijven om anderen te doen denken 
en handelen, gelijk men zelf denkt en handelt, zal naar wij hopen, bij onze 
katholieke landgenooten geen sympathie vinden en wij verheugen ons dan 
ook, dat reeds onze geachte wethouder, de heer Driessen, het met zijn waar
digheid als katholiek zeer wel heeft weten overeen te brengen, om als Neder
lander feest te vieren, ter herinnering van een der treffendste feiten in den 
grooten strijd voor onze onafhankelijkheid." 
Toch is er op 23 januari '79 - de dag van de viering - nog wel iets gebeurd in de 
stad. Er werd een feestviering georganiseerd in Tivoli met een bal, een con
cert en tableaux vivants. De intocht van graaf Jan van Nassau was het hoog
tepunt. Hij kwam te paard op en tableaux stelden allegorische taferelen uit de 
geschiedenis voor: de Wet der Unie, Koophandel en Zeevaart en Mars temid
den van de kring der Goden. 
In het van een rouwrand voorziene nummer van het Utrechtsch Provinciaal 
en Stedelijk Dagblad van 23 januari '79 wordt in een kort hoofdartikel de 
betekenis van de Unie toegelicht en de krant vermeldt dat sigarenhandelaar 
Van Looy, tegenover het stadhuis, in zijn uitstalkast een model van de Unie
zuil vertoonde. Kerkdiensten in o.a. de Begijnekerk aan de Breedstraat, her
denken de gebeurtenis. In de Utrechtsche Courant wordt omstandig gemeld 
dat de correspondent van de Times uit Berlijn speciaal overgekomen was om 
de feestelijkheden te verslaan. Later werd hij met een penning voor zijn ver
geefse moeite beloond. Van alle oorspronkelijke plannen was dus weinig te
recht gekomen. Het feest werd uitgesteld tot beter tijden. 
Overigens was er in oktober 1878 nog een ander initiatief genomen om een 
gedenkpenning uit te geven. Vanwege het uistel van de herdenking door de 
dood van prins Hendrik, probeerde men nu de aanbieding en feestelijkheden 
te verschuiven naar 5 mei 1879; de dag waarop prins Willem van Oranje de 
Unie na veel aarzeling ondertekend zou hebben. Maar koninklijke instem
ming liet toen op zich wachten. Opnieuw kwam er uitstel van de feesten, want 
de kroonprins was in juni in Parijs gestorven. Tenslotte werd in verband met 
de algemene rouw verder afgewacht. In augustus '79 nam de Vereeniging tot 
Veredeling van Volksvermaken tot verrassing van het penning-comité het 

21) Dr. A. van Hulzen gaf mij zeer bereidwillig toestemming dit aardige fragment uit Thijms 
correspondentie te vermelden. 
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Bijvoegsel van het Utreclitscli Provinciaal en Stedelijk Daghliwl van Zaterdag 20 Seiitemher 1S78, 

FEESTNUMMER 
TEB aELEGEKHEID TAS 

den Gedenkdag der Unie van Utrecht, 
op Zaterdag 20 September 1879. 

I ir. .IH . SO September 187». 
De feestdag is aangebroken. De door 127 

Nederlanders van verschillend"!! r mg en stuud 
ontworpen I.'nieviermg. gevolgd door I'IMI 
Volksfest, door de Verceiiii:ingtot Veredeling 
van Volksvermaken ia orde gebracht, zal 
getuig,.nis uileggen, dal men li-t gedenk
waardig feit., .lat voor *KKI jaren in uirze 
-t.nl plaats had. niet vergat; dat er nog 
mannen in Nederland /jjn , wieii het hart 
warm dopt v • ilo grnote diaken . dio wel
eer m Nederland geschied zijn. 

Zij. die zich aan hel hoofd der naai; -i.-Mn:. 
wilden. Ja! ili' nagedachtenis van üraaf.lan 
van Nassau 7I.II •, i'f.'iTtl worden. 

Zij herinnerden ij.di wat. do.u baron Col lot 
d'lvaoiry in ï|jn beroemd werk : .Hollands 
roem in kunsten en wetenschappen" en door 
mr. li. liroen van Piinstcrer in y.ijn „Hand
boek .1er Yu'loihuiÓM'lie < o-si iu.-ilenis" tut lul' 
van draaf .Ian van Na-san gezegd was; als
mede, dat eerstgenoemde reed* voor meer 
dan een halve eeuw de vraag gedaan had. 
waarom ev bii n Ut.nrht nog L-eoti gedenk-
teeken voer 11 raat' dan van Nassau was op-
gerieht. ï\) herinnerden zich al verder, dat 

door den Hoogleeraar II. Jioyaards. bij eene 
akademische [deeht ighe id. L'.-wezen werd op 
het wensihelnke en plichtmatige. om de na
gedachtenis van tlraaf dan van Nassau ib.Ol
een eenvoudig gedenktoeken in de nabijheid 
der zaal. waar de Unie gesloten werd. te ver
eeuwigen. Kn daar er vaneen •tandbe-hi voor 
's li.mds «een sprake was. lieten •/.[] aan 
's liijks iniint eene medalje lervaur.liL'cii ter 
HTI- van draaf' .fan vai; Na-san. dragende 
zijn Ijorstbeebl mei ijijsehri['t"n en symbolen. 
aan de stichting '1er Unie van Utredil lier-
iimerende, om die ter gelegener tvjd aan 
te bieden aan Z. M. den Koning en aan de 
prinsen en prinsessen »an liet Huis van 

'•:..-.. .•:••.-•. . • ... :• 
S ïvador van ons Koninklijk llnis bij de her
denking van de stiehiimr der l'nie. die vooral 
Ktjii werk i ht lieeten. Zjj noodigdeu tot 
medewerking daartoe uit zodanige mannen , 
van wie zjj meenden te weten, dat zij met 
dezelfde irovneieiis van gelicrbthoid aan den 
Koning i-ti zijn Huis en lan dan-d.,:! • -'-:• :.-
Hin« der onsterfelijke verdiensten van Zr. M.'s 
doorluchtige voorzalen jegens onze natie ver
luid waren. 

Dit denkbeeld vond d<n jewenschten hij-

ei npgi. 

iagd •[<: 
•,ehev 
oor elf sterren, 

maar de -Ir •-.._ .••: * .ulerlaiol 
en het Vorsteljjk Huis in den loop des jaars 
hebben getrolfeu, verbinderden vroeger 
uitvoering te geven aan het plan der 
deel Bemors. 

We zagen den gedenkpenning, die er 
keurig uitziet en zoowel den graveur- als 
's links Muni Vereert. De vo..rzijd.-si elt e - r : 
hi-t borstbeeld van Kraal' Jan van Nas.au  
niet Int omsehrift liraaf Jan van Nassau. 
Stichler der l'nie van Ci.re.-ht; de kcer/ud. 
vertoont een leeuw met 

zeven pjjh 
inebeeld il 

i-ien , waarboven liet Aei.™ •.••.*, .<•••- . . . . 
.lOMii-ili [lankli.iarh.-io. Ivnora.lH . \ rji".- el 

en ,1e jaartallen ló7il— ]s7'A De voorzijde ,. 
het werk van den heer .1. Pli. M. Menger, 
tweede, en de keerzijde van den heer J. I'll. 
Meiiaer . '-er-Ie s!ompc'i.-.i:i)der aan .e / r mnei 

Beter echter ilan uit eenige liesohrijviin; . 
zal men z.itdi van dit fraai.' stuk een denk-
1 ld kunnen maken door ouderst„juile ;>;-
b.'iddingi-ii. in b.tivUel|]k korten iij.1 kiu^l 
-.aardig gesneden .i....ir iiuz.en stadgenoot. den 
lieer K. S ['hipper*. 

Van deze medalje zijn voor HH. MM. den 
Koning en de Koningin vervaardigd ; afslagen 
in g.oid. zilvei ,-n brons, voor H"1I. KK. 1111. 
de e ver ige leden van bet Vorstelijk llnis. 
evenals voor hel gein.-.-ui.-ar. hiel' van btn-cht. 
afslagen in zilver en brons, terwijl voer eik

en afslag is Lv-• deelnemers een bronzen : 
igen. 
11.' medaljcs 

r HH. MM. zijn geplaatst 
....-,.. , teurig werk van een beeld

houwer ti' Amsterdam, den lieer Nurks. 
llaarhy is gevoegd een album, met de 

v-.lüi'iide i'ii.lriii-lit: .Album. HU. ïlajesi. it.-n 
den K'.ning en de koningin eerbiedig n].ae-
dragen ter lierinnering aan let :!. eeuw getij de 

• i de sluiting der l'nie van Utrecht;" hi-
rliik bindwerk is uelevert" 

Het is versierd mot een titel; Aan het 
hoofd het borstbeeld van Hraal' Jan van 
Nassau, omgeven d.ior een li'.>j.iep met bet 
wajien der Vereenigde l'rnviii.i.-n ; links ile 
', i-ijbi'idsi in in bel versebi.a. aan den voet 
"p'i'eu jiii'destal, (Ie Ned. Leeuw in wakende 
t linir en L-ereed otii de maihteu der duis-
ternis "te b.-strijden : "|i den voorgrond hele-
ueringsgi'seliiit mei Lriiigi'i1'e.isebap en ander 
A.i|„-iiinig . l.roin . li.'lui . vaandel en verrière 
at tri lm Wii van den krijg, s-'eschiedrollen. 

waarvan een, houdende de l'nie van l'irecii'.. 
iip den achtergrond en ter rechterzijde eene 

vo.-.rstelltugvaii bel eerste besluit, doordel.'nie 
genomen , n.l. bet. aanbieden van schepen 
aan O H er land ter 'ne-rrijilix' van den geuieeii-
schuppcljjkcn vijand ; ten dotte i-m hoorn 
van ovei-il.ied, zijne schatten ,,ri ,U:ti vader-
laiidsc'uen bodem uitstorten,Ie, als zinnebr-eb! 
van de welvaart, aan den stamvader van ^ns ge
liefd vorstenhuis, i'jraaf.lan vin Nassau, 'bei 
stichter der ("nie van Cm-eli;. versel.u|.ii-d. 

In het midden de op.lr;i,i,i. aan HH. MM. 
den Ki-.niug en d" Koningin. 

Het geheel is keurig penuowerk van den 
v.ior zoodaiiigen arbeid zo., .-mistig bekenden 
ambtenaar der Siaatss|,..i vw.-gen K. T. Oo-
defroy. 

Verder bevat liet album ". a. vier platen. 
waarvan de perste liet Li npleili van den 
Ki-nisi-Miig oor liuuik.-rk vertoont en den 
t.iegaui; lut de l'uir-zanl g.ieil doet uitklunen; 
de tweede stelt de gerestaureerde Ciiiczaal 
voor en dp beide anderen geven de verschil
lende medaljes weer. die np versehiliend.-
i'ciiwt'eesl.'ii geslagen werden. Zij werden ge-
getpekeiul door den heer Jozef Hoevenaar Wz... 
mi doen dien kunstenaar alle eer aan. 

De namen van de deeiie-mers zijn in het al
bum in alfabetische volgu'ile gcM-hrevii; eis.-
naaiu a;V lerljik e.ji eelie bladzijde en ineen 

etiket; de on.l.-r-.ebriften van platen en medal 
jes en verdere bistort-, ie !.. ij /... u > 1 • • r S : • • • 1 • • i.. 
alsmede de toelichting op de aanleiding t-i 
liet slaan eener medalje bij de viering win 
het 'X eeuwfeest.. ;ïy.\ he' Merk van den vaar
digen en bekwamen heer J . C. Kbell . amb
tenaar der S t l a ts spoorwegen. 

Voor hot stedelijk at'ebi.'l zijn 'ie. niediiljes 
vervat in een keurig kistje in ii,.n stijl i-r 
XVI. eeuw, door onzen talentvollen stadgenoot, 
den heer H. ' ' . Menger uit-lesend vervaard ig.I. 
Dp dit kistje zijn aaiigebraciit in bont ver-
vaardiirde afslaircn van de beide zijden drr 
medalje. Ilebal." -ie medalje beval liet ki-lj" 
-c liimlijsi der deelnemers en de oorkonde, 
die van den volgenden inhoud is : 

.Dp Zaterdag 21) September van het jaar 
1-ïl' zjju ondergeteekendeu te /amen gekomen 
in liet gebouw v.ior Kunsten eu Wetenschap
pen te Utrecht, om ook mede namens . . . . 
laudiren.Mit.eu . die verhinderd waren om her
waarts te komen . een stuk te onderteek.lien 
en het te voegen bij twee afslagen van eene 
medaille op het. dorde eeuwfeest der Unie 
van Ctreeht, waarvan een i;i zilver eu een 
in brons, besloten ineen houten kistje, waarop 

dp beide zijden der bedoelde .taille /jn 
afgebeeld, -alles besteiml om te worden aan
geboden aan liet Lleiiieentebestuur der stad 

5. Het bijvoegsel van Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 20 september 1879. 

sLiicV 

initiatief voor een viering op 20 september in Tivoli. Er moest snel gehandeld 
worden, anders was het jaar weer om. Waarschijnlijk is het zo dat men van de 
gedachte is uitgegaan, dat zij die wèl voor het monument hadden ingetekend 
op zijn minst met een herdenkingspenning beloond konden worden. De inte
kenaars kregen hun geld terug. 
„Wij wisten wel, dat velen in den lande tamelijk koud en onverschillig zijn 
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voor het Verleden; maar dat de thermometer zoo onder nul was gedaald had
den wij niet durven vermoeden ( . . . ) • Het verraadt volslagen gemis aan het 
warme nationaliteitsgevoel ( . . . ) gemis aan dien kloeken volkszin, die het 
heden wijdt aan al wat schoon en goed is", schreef het Nieuws van de Dag op 
5 mei '79. Maar uiteindelijk werd er toch feestgevierd. 
In het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen vond op 20 september de 
plechtige bijeenkomst plaats, waar de erepenning op de herdenking van Unie 
van Utrecht werd uitgereikt. Hij was ontworpen en gesneden door de gebroe
ders Menger. De penning had de buste van Graaf Jan van Nassau en het op
schrift „Stichter der Unie van Utrecht". Op de andere zijde waren de motto's 
Dankbaarheid, Eendracht en Vrijheid en de jaartallen 1579-1879. De leeuw 
heeft zwaard en pijlenbundel en de elf sterren der provincies om zich heen.22) 
J. W. Schubart, ook al een van de belangrijkste initiatiefnemers voor het 
standbeeld, sprak namens het feestcomité en deelde mee, dat van de penning 
drie afslagen in goud, zilver en brons voor het koninklijk huis bestemd waren. 
Het fraaie kistje was door de Amsterdammer Nurks gesneden. Het bevindt 
zich nog in de verzameling van H.M. de Koningin. Erbij werd een album ver
zonden, voorzien van een opdracht en de handtekeningen van de intekenaars 
en vier etsen van de bekende historische plekken, die met de sluiting van de 
Unie in verband gebracht konden worden, door de Utrechter J. Hoevenaar. 
Aan het gemeentebestuur werd ook een kistje met penningen geschonken. 
Verder was er in K. & W. een Historische Tentoonstelling ingericht door A. J. 
Nijland met historieplaten uit zijn eigen verzameling. Volgens de catalogus 
wilde de expositie een beeld geven van de vijf historische jaren tussen de Paci
ficatie van Gent en de Afzwering van Filips in 1581. Historieplaten, portretten 
van staats- en krijgslieden, geleerden en kunstenaars moesten de bezoekers 
verplaatsen in het „tijdvak der Unie". De catalogus werd getiteld „Een beeld 
van ons Vaderland, tijdens de Unie van Utrecht 1576-1581". Nijland schijnt 
pas op het laatst zijn opdracht gekregen te hebben. Volgens het „Feest-
nommer ter gelegenheid van den Gedenkdag der Unie van Utrecht" (bijvoeg
sel van het Utrechtsch Dagblad) heeft hij van de tentoonstelling niet kunnen 
maken wat hij aanvankelijk wilde. 

In een aangrenzende zaal was tussen bloemen en groen een gipsen buste van 
Jan van Nassau, gemodelleerd door P. M. S. Swillens, op een sokkel opge
steld. Na de onthulling hiervan zong een kinderkoor vaderlandse liederen. In 
optocht trok het gezelschap met het studentencorps, de schutterij en een gym
nastiekvereniging voorop, naar het stadhuis, waar de wethouders werden toe
gesproken door dr A. R. Ruitenschild en de penningen werden aangeboden. 
De burgemeester was afwezig, maar de wethouders en de archivaris, mr. S. 
Muller Fzn, begaven zich mee in de stoet naar de Uniezaal. Daar werd op
nieuw gespeecht, nu door het kamerlid jhr mr J. Röell. Weer gezang en terug
keer naar K. & W., van waaruit het feestcomité naar de firma Klokke in de 
Keistraat trok voor een feestmaal. Tijdens een van de toasten op de ook daar 
opgestelde gipsen Jan van Nassau moet geroepen zijn „stoot het niet omver, 
dan valt het aan gruizels". Op dat moment moeten nieuwe fondsen zijn aange-

22) Centraal Museum. H.C. 1928. nr73. 
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6. De herdenkingspenning op de Unie van Utrecht, 1879 

boden voor een echte bronzen Jan van Nassau. Om ook van buiten gelden aan 
te trekken, reisde een gipsen model op 1/5 van de ware grootte door het land. 
In december 1880 was het o.a. in Groningen te zien. Overigens werd de feest
dag van 20 september besloten met een volksfeest in Tivoli. Dezelfde tableaux 
als in januari haalde men wéér van stal. 

Onthulling Jan van Nassau 1883 

Zes jaar na het eerst genomen initiatief komt Jan van Nassau op het Dom
plein. De onthulling wordt in Utrecht groots voorbereid en vastgesteld op 15 
oktober 1883. Er zijn erebogen, paviljoens en gevelversieringen aangebracht 
en allerlei festiviteiten op touw gezet. De koning was al weer een aantal jaren 
gehuwd met de jonge Emma. Beiden werden in Utrecht voor het eerst inge
haald. Het blijft altijd iets fascinerends hebben de taal te lezen van de byzan-
tinistische lofuitingen aan het adres van de vorsten en aan Jan van Nassau in 
de persberichten van die tijd: de kleding van officials; die van de koning en 
koningin en, niet te vergeten, kleine anecdotische details. Bij de ontvangst 
van Hunne Majesteiten aan het Rijnspoortstation staan de Commissaris des 
Konings 's Jacob en burgemeester Boer van Utrecht aangetreden. Er worden 
boeketten met linten overhandigd en de heer Schubart spreekt namens het 
feest-comité, dat voor de tot standkoming van het beeld gezorgd had. Per 
rijtuig gaat het in optocht naar het feesterrein onder de erepoort op de Wil
lemsbrug door. 
Overigens werd er wel in de kranten op aangedrongen , dat het pubiek zich 
niet bij de stoet mocht aansluiten en dat „het dringen om- en hangen aan de 
koninklijke rijtuigen, wat veelal voor een bewijs van buitengewone hartelijk
heid moet gelden, HH.MM. zeer ongaangenaam is". 
Voor wat betreft de versieringen was er veel van stadswege gedaan. De spe
ciaal verkochte routebeschrijving van de koninklijke stoet vermeldt de poor
ten en de decoraties uitvoerig. Ook de kranten beschrijven precies hoe een en 
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7. De onthulling van Jan van Nassau op het Domplein, 15 October 1883 door A. N. M. J. Fock te 
Utrecht, photographie-instantanée. 

ander er uitgezien moet hebben. Er waren nog geen persfoto's om in de bla
den op te nemen. De poorten op de Willemsbrug en de Trans en ook de ver
sieringen op het stadhuis en het Gebouw van K. & W. waren alle door de 
architect-directeur van Gemeentewerken, C. Vermeijs, ontworpen. Timmer
lieden en bloemisten hadden de boel gedecoreerd.23) De kleurige ontwerp
tekeningen van Vermeijs zijn bewaard gebleven, maar aardig genoeg ook een 
paar foto's. 
Vermeijs had er veel werk van gemaakt. Gezien het nog niet al te ongunstige 
jaargetijde - oktober - kon er nog met groenguirlandes en bloemen gewerkt 
worden. De koninklijke monogrammen, de wapenspreuken en jaartallen vor
men hierbij een onmisbaar en traditioneel gedeelte. De kranten raken niet 
uitgepraat over alle feestversieringen. Winkeliers en particulieren hadden als 
om strijd hun puien gedecoreerd. De firma Sinkel op de Oude Gracht zou 
3000 meter oranje lint voor cocardes en strikken uitgereikt hebben. 
Op het Domplein, voor de zuidgevel was een tribune opgesteld, waar de 
koning en koningin met hun gevolg konden plaatsnemen. De couranten mel
den de als salon ingerichte estrade. Voor ons nu haast onvoorstelbaar: een wit 
plafond, panelen met gouddraad afgezet, een Smyrnatapijt op de grond, een 
ameublement met blauw fluweel, spiegels en consoletafel. En dat allemaal in 
de open lucht met in de wind zwabberende draperieën. Een paar foto's heb
ben dit bouwsel vereeuwigd. Eenmaal op het bordes aangekomen beginnen 
welkomstwoorden, feestredes en liederkoren - er was een „Onthullingscan
tate" gecomponeerd. De eigenlijke onthulling van Jan van Nassau vond 

23) Gemeentelijk Archief. Top. Atlas. T 83.11. 12 en 13: 14-15; 16. 
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tijdens een hevige stortbui plaats. De krant beschrijft precies, dat het touw 
niet los schoot, maar uiteindelijk lukte alles onder het gezang van de kinder
koren. De koning kreeg een krans aangeboden namens het comité om deze 
aan het beeld te hechten. ,,Hij begaf zich naar het beeld, waar hij diep aan
gedaan herhaaldelijk de krans kuste. Dat was een ogenblik vol geestdrift. De 
hoerah's, die bij het vallen van het kleed oprezen, verdubbelden en werden 
nog luider en krachtiger toen ook Z.M. het hoofd ontblootte en met de juich-
toonen der menigte instemde", zo meldt het Utrechtsch Provinciaal en Stede
lijk Dagblad van maandag 15 oktober. Het is bijzonder aardig dat een aantal 
fotografieën -je zou van echte persfoto's kunnen spreken - dit gebeuren vast
gelegd heeft.24) 

Jan van Nassau was onthuld. Het was het bekroonde ontwerp van de beeld
houwer J. F. Strackée en door Merkelbach & Co te Breda in brons gegoten. 
Strackée was een van de bekende leveranciers van onze nationale helden die 
op openbare pleinen werden opgesteld, in zoverre heeft hij zeer duidelijk bij
gedragen aan de vorming van het historisch besef van de latere 19de eeuw. 
Het beeld wordt vervolgens aan de stad overgedragen en een H.B.S.-leerling 
mag ook een krans aan het beeld hangen. Burgemeester W. R. Boer betuigt 
zijn innige dank aan het comité. Vervolgens gaat het gezelschap, na het beeld 
van nabij bezichtigd te hebben, onder geleide van de pedellen van de Hoge
school naar de Uniezaal. Op deze historische plaats wordt een oorkonde 
ondertekend. Het perkamenten blad geheel gecalligrafeerd en getekend door 
Anth. Grolman is bewaard gebleven in het Gemeentelijk Archief.25) De 
koning complimenteert de voorzitter van het comité dat zijn penhouder van 
zilver is. De koningin tekent ook. Als aandenken krijgen ze pen en inktkoker 
van zilver en kristal mee. Beide stukken bevinden zich nog in het bezit van 
H.M. de Koningin en zullen op de tentoonstelling van de feesten rond de Unie 
geëxposeerd worden. 

Op Paushuize, waar na afloop van de plechtigheid naar toe gereden wordt, 
vindt nog de symbolische aanbieding plaats van een huldeblijk namens de 
Utrechtse burgerij. Een in onze ogen monstrueus kunstkastje van ebbenhout 
met zilver gemonteerd, zal te zijner tijd door de firma Begeer worden afge
leverd. Het kastje zal een album met Utrechtse stadsgezichten bevatten en de 
namen van hen die het huldeblijk financierden. Ook dit geschenkt zal op de 
tentoonstelling van 1979 te zien zijn.26) 
De kranten maken melding van de teksten van de diverse redevoeringen. Ze 
zijn echter van zo weinig belang om eruit te citeren, dat hier volstaan wordt 
met het geven van de samenstelling van het smakelijke déjeuner, waarmee de 
ochtend in Paushuize besloten wordt: soep, kroketjes, zalmmayonaise, lams-
koteletjes, zwezerik, patrijs, ganzeleverpastei, chipolatapudding, vruchten-
maçedoine en ijs. In de tuin musiceert het muziekkorps van de schutterij. Er is 
nog veel materiaal van de feestelijkheden op het archief bewaard: toegangs-
kaarten tot het feestterrein, tekstboekjes en allerlei drukwerkjes, menukaar-

24) Id., T 83.4-6 en 7. 
25) Oorkonde van oprichting van het standbeeld voor Graaf Jan van Nassau, den Stichter der Unie, 
verlucht door A. Grolman, Utrecht, Gem. Arch., Top. Atlas T 83.9. 
26) Utrecht, Gem. Arch., Top. Atlas T 83.17. Zie verder in B.o.U. 1677-1680. 
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8. Pen en inktkoker gebruikt voor het ondertekenen van de oorkonde bij de onthulling van Jan van Nas
sau, 15 October 1883. 

ten etc. Voor de rest van de dag worden volksfeesten georganiseerd. 
Zo was men in april al begonnen met het repeteren van de feestcantate. 
Richard Hol had de muziek gecomponeerd, A. J. Servaes van Rooijen de 
teksten samengesteld. Hoewel de compositie een gelegenheidswerk is, „is het 
nu eens vol krachtige en machtige dan weder liefelijke en zoetvloeiende melo
dieën voortdurend boeiend door oorspronkelijkheid, rijkdom en gedachten 
en effectvolle, soms schitterende instrumentatie". De Unie-cantate moet een 
wonderlijk mengelmoes zijn geweest, waarvan het ouderwetse woordgebruik 
ons wel heel vreemd in de oren klinkt: zoals het Koor der Feestvierenden dat 
zegt: „Heil, uitverkoren stad der steden" of de zingende zustersteden, die 
zingen: „Gegroet o stad, die 't voorrecht had, ons d'eenheid weer te geven". 
Of de zingende Hollandse maagd: „Geeft aan Neerland gulden dagen/Thans 
het Unie-jubelfeest/Daarom allen, vrienden, magen/Opgeruimd en blij van 
geest". 

Na liederen van J. P. Heije, door Joh. Verhulst getoonzet, sloot het met frag
menten uit Haydn's Schöpfung en Die Jahreszeiten. Na dit feestconcert in 
Tivoli, en een feestmaal voor het standbeeldcomité werd het geheel besloten 
met een groot vuurwerk op het Vreeburg. 
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Unie van Utrecht 1929 

Het 350-jarig bestaan van de Unie van Utrecht werd door het stadsbestuur ge
koppeld aan het vieren van het gereedkomen van de restauratie van de Dom
toren.27) Initiatieven waren in Utrecht vanaf mei/juni 1928 genomen. Er moet 
nog al wat verwarring zijn ontstaan over de organisatie. In ieder geval bleek 
het nodig een communiqué te doen uitgaan, waarin bekend werd gemaakt dat 
de afdeling Utrecht e.o. van het Algemeen Nederlands Verbond, die voor
nemens was de Unie-viering op touw te zetten, nu gezamenlijk met het Histo
risch Genootschap en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, verder plan
nen zou gaan maken. 
Er moesten redevoeringen gehouden worden en verder zou het plan zijn tal 
van hoogwaardigheidbekleders in den lande, vertegenwoordigers van alle 
universiteiten en hogescholen, van kunstacademies, van conservatoria uit te 
nodigen. „Getracht zal worden de bijeenkomst te doen opluisteren door 
gezang van enige toepasselijke liederen door een koor onder leiding van een 
hoogstaand musicus" (Willem Mengelberg misschien?). Na afloop van de 
plechtige bijeenkomst was het plan een vaandeloptocht van alle verenigingen 
in de stad Utrecht te organiseren. Er zou een kranslegging moeten plaats 
vinden bij Jan van Nassau en een feestconcert in de Domkerk. De redevoe
ringen en het bespelen van het Domcarillon zouden „per draadloze" uitge
zonden moeten worden. Bij die plannen stond tussen haakjes „Tentoonstel
ling betreffende Unie van Utrecht aan te leggen door Oud-Utrecht", Dat is er 
toen niet van gekomen. 
In het Jaarboek van 1930 staat in het verslag van de secretaris dat een ten
toonstelling met betrekking tot de Unie van Utrecht niet tot uitvoering kon 
komen omdat er te weinig voorwerpen bewaard gebleven zijn om de totstand
koming te illustreren „op eene wijze, die in overeenstemming met het belang 
dezer gebeurtenis zou zijn geweest". In het januari-nummer van het maand
blad werd een artikel van dr K. Heeringa opgenomen. 
De werkelijke tenuitvoering van de plannen verliep een béétje anders. Burge
meester Fockema Andreae had in juni '28 oud-minister van onderwijs dr J. 
Th. de Visser uitgenodigd en ook de historicus Kernkamp om de algemene en 
historische betekenis van de Unie van Utrecht in openbare redevoeringen 
uiteen te zetten. Dit zou dan in de aula van de universiteit moeten plaats vin
den. Zeker hebben de plannen voor de viering zich in het verloop van de tijd 
wat verder uitgebreid; in september volgde een verzoek van de burgemeester 
aan de ministerraad om medewerking te verlenen aan de herdenking van de 
Unie van Utrecht. Minister De Geer antwoordt gunstig, maar maakt enkele 
bedenkingen ten aanzien van de uitnodigingen aan en initiatieven van de 
diverse kerkgenootschappen . . . 

Er zaten natuurlijk wel wat addertjes onder het gras. Het Algemeen Neder-

27) Het grootste deel van dit materiaal is afkomstig uit de Bundels Fockema Andreae „Varia 
Burgemeesterschap Utrecht". Verzameling couranten, knipsels, uitnodigingen, toegangskaarten, 
programma's . . . bijeengebracht door Burgemeester Dr J. P. Fockema Andreae gedurende zijn 
ambtsperiode, 1914-1933. B.o.U. 2294 20x. Zie ook bundel B.o.U. 1717. 
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lands Verbond, dat een deel van de organisatie voor zich opeiste - het was ook 
met de eerste initiatieven gekomen - was een vereniging met een duidelijk 
politieke kleur. Zij was van Vlaamse origine, opgericht in 1895, en streefde er 
naar bij alle Nederlands sprekenden en hun stamverwanten over de wereld 
een gevoel van saamhorigheid aan te kweken: de Nederlandse stam. 
De afstand van contacten met de Vlaamse strijd om erkenning naar de Groot-
Nederlandse gedachte was niet zo ver. Voor de viering in Utrecht had het 
Verbond dan ook sprekers uit Vlaanderen en Zuid-Afrika voorgesteld. 
Ook voor wat betreft het rooms-katholieke volksdeel van ons land lag het niet 
zo makkelijk. Dat zat nu bepaald niet te wachten op een herdenking van de 
Unie van Utrecht. De Unie immers was het toch, die de vrije uitoefening van 
hun geloof gedurende vele honderden jaren min of meer belemmerd had. Op 
kritieken op de herdenking zal verderop worden ingegaan. 
In ieder geval nodigde burgemeester Fockema Andreae op 23 december 1928 
koningin Wilhelmina en de overige leden van de koninklijke familie uit - Prins 
Hendrik, Prinses Juliana en Koningin-moeder Emma - om de plechtigheden 
bij te wonen: ,,( . . .) De Regering de herdenking als een nationale gebeurtenis 
beschouwend, heeft zich bereid verklaard, in het gansche land de belangstel
ling daarvoor te wekken ( . . . ) . Ook is ons bekend, dat o.a. Vereenigingen van 
Nederlandsche afstammelingen in Amerika het feit zullen vieren ( . . . ) . Stelt 
men zich in Utrecht veel voor van dezen dag, die in dubbelen zin een feestdag 
zal zijn, omdat men zal herdenken de tot standkoming van de Unie van 
Utrecht waardoor de eenheid der Vereenigde Nederlanden ook naar buiten 
werd bevestigd, en tevens de Michaelskapel zal openen ten teeken dat de res
tauratie van den Domtoren is voltooid, - ieder gevoelt dat deze plechtigheden 
slechts dan tot vollen luister zouden kunnen komen als het Uwer Majesteit 
zou behagen ze met Hare tegenwoordigheid te vereeren ( . . . ) . Het zou voor 
de Utrechtsche bevolking een buitengewoone vreugde zijn, zoo Uwe Majes
teit - kon het zijn vergezeld van Haar Gemaal en Haar Koninklijke Dochter, 
en van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, die ook tegenwoordig is geweest 
bij de onthulling van het standbeeld van Graaf Jan van Nassau - dien dag in 
haar midden zou willen komen. Met de diepste gevoelens van eerbied heb ik 
de eer te zijn van Uwe Majesteit de zeer gehoorzame dienaar de Burgemees
ter van Utrecht. 

Fockema Andreae". 

Ook ditmaal is de Utrechtse krant weer de tamelijk eufore spreekbuis, die zijn 
lof uit over het feestelijk gebeuren. Zoals het stemmingsbeeld: „De mist hing 
reeds van vroegen ochtend af zwaar boven de stad . . .". 
De koninklijke familie kwam op het station om 10.53 uur vanuit Den Haag 
aan. De Commissaris van de Koningin en de Burgemeester en Hoofdcommis
saris van politie stonden voor de officiële ontvangst klaar. Uitvoerig is de 
beschrijving van de boeketten en de kleding. Per auto ging het naar het Dom
plein, dat op een „practische en geraffineerde manier was afgezet. Een krach
tige ring van agenten had zich al vroeg langs de tramrails geposteerd". Er 
moeten veel persfotografen geweest zijn; op de talrijk bewaarde foto's zijn er 
velen te herkennen. 
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9. De kapittelzaal tijdens de redevoeringen, ter gelegenheid van de herdenking Unie van Utrecht, 1929. 

Het feestterrein was hermetisch afgezet en Achter de Dom was als parkeer
terrein voor de hofauto's ingericht. „Het spreekt vanzelf dat ook door de 
Kloostergang geen oningewijde mocht passeren". Bij de ingang van de 
Universiteit werd het gezelschap opgewacht door een ontvangstcomité en 
onder geleide van de pedellen ging men naar het Groot-Auditorium, waar bij 
binnenkomst het Wilhelmus gezongen werd. Het moet een toer geweest zijn 
om het hele gezelschap, dat van te voren aanwezig moest zijn in de aula te 
krijgen. De Kloostergang was als garderobe ingericht: de aula met palmen 
versierd en extra verlicht door „groote electrische booglampen". De krant 
vervolgt zijn uitvoerige beschrijving van alle aanwezigen met hun titels en 
functies: ministers, ministers van staat, kamervoorzitters, kommandanten van 
het veldleger en de marine, vertegenwoordigers van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen, het college van curatoren van de Rijksuniversiteit, de 
president van de Nederlandse Bank, de commissarissen van de koningin, ver
tegenwoordigers van de rechterlijke macht, kamerfracties, kerkelijke genoot
schappen, burgemeesters van provinciale hoofdsteden met hunne dames en 
verder veel militaire functionarissen. Kamers van koophandel, Nederlandse 
Spoorwegen, Jaarbeurs en vertegenwoordigers van de studentenverenigingen. 
Met nadruk zijn als afwezigen vermeld: Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant en Limburg en ook de vertegenwoordigers van de universiteit van 
Nijmegen en de hogeschool van Tilburg. Officiële afvaardigingen van de 
rooms-katholieke kerk (wèl de Oud-bisschoppelijke Clerezij was aanwezig) 
ontbraken ook. In de aula sprak prof. dr G. W. Kernkamp over „De wording 

210 



der Unie van Utrecht". Zowel deze lezing als die er op volgde door oud-
minister De Visser werden in druk uitgegeven. 
Kernkamp's betoog - hij was informeel in colbertcostuum en gekleurd vest, zo 
wordt vermeld - bewoog zich tactvol om de moeilijke materie. „Oranje heeft 
van den aanvang af gewenscht, dat de Unie ook voor Roomschen aannemelijk 
zou zijn. De letter van de Unie was dan ook niet anti-Roomsch maar de prac-
tijk ervan zou dat wèl zijn ( . . . ) . De Unie kreeg ook daarom een Protes-
tantsch karakter, omdat zij bestemd was een tegenwicht te vormen tegen de 
Unie van Atrecht". Kernkamp ziet de Unie als het cement dat de Republiek 
der Verenigde Nederlanden zou bijeenhouden. „Zoo willen wij haar geden
ken: als hoeksteen van het gebouw onzer vrijheid, als plechtanker van het 
schip van Staat onzer Republiek". 
Oud-minister van onderwijs De Visser - in ambtscostuum met degen - sprak 
over de algemene betekenis van de Unie van Utrecht. Zijn taal was duidelijk 
gekleurder: „een Spaanse koning, die alles wat Nederlands was wilde denatu
reren" en „dit Germaansche land, stamverwant van Duitschland, Engeland 
en het Noorden dat Spanje tot vesting mocht dienen". Het verzet tegen de 
bloeddorstige en op macht beluste Spaanse koning, „de ontzaglijk diep ge
wortelde vrijheidszin in het Nederlandsch volkskarakter"; het zijn de ingre
diënten van een geschiedsbeeld, waar we ons gelukkig nu iets subtieler over 
uitlaten. 
De Unie als nationaal bindend element wordt eveneens door De Visser belicht 
en hij brengt dit in verband met de taal. Dan zijn we al aangeland bij de ideeën 
van het Algemeen Nederlands Verbond. 
Het koor sloot de redevoering af met „O Nederland let op u saeck". 
Na geen van beide redevoeringen, noch na de zangkoren werd geapplaudis
seerd, zo meldt de krant. 
Na een korte ontvangst in de senaatszaal volgt de kranslegging bij Jan van 
Nassau en de inspectie van de studenten-erewacht. Het vaandeldéfilé werd na 
afloop vanuit een van de bovenvensters van het universiteitsgebouw gevolgd. 
Er waren ruim zestig verenigingen met ruim honderd vaandels en negen 
muziekkorpsen. Met nadruk zegt de krant dat de katholieke St. Josephs-
vereniging met wel veertien vaandels in de optocht meeliep. Een verslaggever 
verzucht: „we hebben het niet verstaan (begrepen); Gods lieve heiligen 
(d.w.z. óp de vaandels) paraderend voor Jan van Nassau". 

Na de lunch op Paushuize werd de gereedgekomen Domtoren bekeken. Alle 
aanwezige raadsleden - met zo goed als alle socialistische leden - werden voor
gesteld, zegt een verslaggever meesmuiiend. 
„Des morgens op het revolutiefeest - de Unie-herdenking - ontbraken de 
socialisten, des middags waren ze present, daar waren ze immers mede- gast
vrouwen en gastheren !" In de Michaelskapel was „het helsch donker, de glas
verlichting is een mislukking gebleken. Om wat sfeer te scheppen, had men 
wat candélabres met walmende kaarsen op tafel geplaatst". 
's Middags vond nog een kerkelijke plechtigheid in de Domkerk plaats. De 
Algemene Protestantenvereniging afd. Utrecht had deze belegd. Dr. J. R. 
Callenbach uit Rotterdam sprak er. Verder was er orgelspel en koorzang. De 
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10. De koninklijke familie op het Domplein na de kranslegging, 1929. 

godsdienstvrijheid en de Unie waren de thema's: „in de geboorteacte van de 
Nederlandsche Staat werden vrijheden ingebouwd, die het Nassause huis ge
waarborgd heeft". De avondbijeenkomst in het Gebouw van Kunsten en 
Wetenschappen was weer wat anders getoonzet. Het Algemeen Nederlands 
Verbond afd. Utrecht had prof. dr C. Gerretson uitgenodigd om te spreken 
over „De onverbrekelijke Unie". Hij wijst erop dat de officiële viering niet 
het tot stand komen, maar de mislukking van de Unie herdenkt, 's Morgens 
hadden de redenaars de taak om dit feit in usum reginae ac delphinae op kiese 
wijze te verhullen. De Dom beierde niet tot verheerlijking van Willem van 
Oranje's ideaal, maar om de caricatuur ervan. „De Hollandsche Staat: de 
bastaard van de Unie van Utrecht" is de teneur van zijn betoog, dat aan de 
actuele politiek van het moment de gedachte koppelt, dat „het ons recht en 
onze plicht is voor Vlaanderen binnen België een zodanige positie te vorde
ren, dat de geestelijke eenheid der Nederlanden, door de staatkundige organi
satie niet onmogelijk wordt gemaakt". 
In het algemeen is er flink wat kritiek in de Nederlandse pers op de Utrechtse 
herdenking. Er was vooral kritiek op de regering, die er niet in slaagde de her
denking tot een nationale feestdag te maken en geestdrift of vreugde bij de 
bevolking was er al evenmin. Vooral ook omdat alle officiële katholieke ver
tegenwoordigingen op de partij ontbraken; ministers en kamerfracties. De 
Residentiebode zegt dat er wel velen dit als „paepsche stoutigheit" zullen 
interpreteren, maar voor deze houding is zeker begrip op te brengen. Maar 
ook de sociaal-democraten hadden zich liever afzijdig gehouden. In de 
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fameuze albums van burgemeester Fockema Andreae op het Gemeentelijk 
Archief laten de krantenknipsels de fraaiste kritische of onkritische geluiden 
horen. 

Utrecht 1979 

Wat zouden we aantreffen in de verzamelbundels van de huidige burgemees
ter, als àl dat materiaal net zo verzameld en bewaard gaat worden? In ieder 
geval wel de brief van 16 juni 1975 aan het College van Burgemeesteren Wet
houders: 

„Hoogedelachtbare Heren, 
Binnen het Centraal Museum zijn onlangs initiatieven ontplooid voor en 
gedachten gewisseld over een herdenking van het sluiten van de Unie van 
Utrecht. In januari 1979 zal het 400 jaar geleden zijn dat deze aanzet tot een 
grondwettelijke basis voor een meer democratisch bestuurd staatsbestel tot 
stand kwam. 
Gezien het feit dat de stad Utrecht haar naam aan het verdrag gaf, omdat het 
immers in de kapittelzaal van de Domkerk werd gesloten, lijkt het ons van
zelfsprekend de viering van deze gebeurtenis van nationale betekenis binnen 
Utrecht te concentreren. Te meer daar de stad hier kan inhaken op een tradi
tie van een reeks eeuwfeesten van de Unie, die in 1779 en 1879 gehouden wer
den. Ons museum denkt hierbij in de eerste plaats aan een ruim opgezette ten
toonstelling. Anderzijds wil het museum in zijn tentoonstelling in een dwars
doorsnede door het jaar 1579 een kaleidoscopisch overzicht geven van het 
culturele en maatschappelijke leven in die noordelijke gewesten en steden, 
die zich bij de Unie van Utrecht aansloten. 
Onze gedachten gaan voorts uit naar een feestelijke bijeenkomst in de Dom
kerk en, voor weer andere publieksgroepen, naar een bijzondere manifestatie 
met cultuur-historische aspecten in een der Jaarbeursgebouwen . . .". 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat, naast allerlei nieuw ontdekt materiaal, 
al die gevarieerde visies op één historisch feit - te meer als 1979 achter de rug 
is - ons eerder iets zeggen over veranderende denkwerelden dan over die 
feiten zélf. 
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