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De oprichting van een monumen t in de stad Utrecht ter herdenking 

van de 300ste verjaardag van de Unie 

van Utrecht was het initiatief van een 

Els Lambrechtsen - Nas (1935) studeerde MO 

Geschiedenis aan de Vrije Leergangen te Amsterdam. m t a j burgers uit die stad. Na een 

Daarna gaf zij tot 1992 les aan de RSG Erasmus te 

Almelo, in 1997 behaald« zij haar doctoraal examen m i s l u k t e P ° g i n g t o t h e t oprichten 

aan de Open Universiteit. Haar afstudeer scriptie , v a n e e n g e d e nkzu i l op het 

behandelde de nationalistische motieven bij het tot 

men van de gedenktekens voor de Slag bij Lepelenburg werd uiteindelijk het 

I bekende standbeeld van Jan van 

Nassau op het Domple in onthuld . 
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Inleiding 

In de negentiende eeuw werd in ons land, in vergelijking met voorafgaande eeuwen, 

een aanzienlijke hoeveelheid monumenten en standbeelden opgerichtter nagedachte

nis aan grote personen of belangrijke gebeurtenissen uit het nationale verleden. In an

dere Europese landen verrezen weliswaar nog meer beelden, maartoch kan men ook in 

Nederland van een statuomanie spreken. Tot de negentiende eeuw was het overgrote 

deel van de standbeelden die in het openbaar opgesteld waren, gewijd aan vorstelijke 

personen, en de meest voorkomende vorm hierbij was die van een ruiterstandbeeld, 

vaak midden op een plein geplaatst. Aan het eind van de achttiende eeuw begonnen er 

in de maatschappij veranderingen op te treden, die ook invloed zouden krijgen op de 

gang van zaken rond de oprichting van monumenten. De burgerij werd steeds machti

ger, zowel op politiek als op economisch terrein, en liet zich op allerlei gebieden steeds 

meer gelden en zij ging zich ook bezig houden met het oprichten van monumenten. 

Dat bracht niet alleen een verandering in de onderwerpskeuze met zich mee, maar ver

oorzaakte ook op andere punten veranderingen, zoals bij het vaststellen van de vorm, 

het aantrekken van een beeldhouwer en de financiering ;. De oprichting van zo'n 

monument was een kostbare onderneming. Meestal namen particulieren of burgerlijke 

genootschappen het initiatief en het vergde grote inspanning om de gelden voor zo'n 

werk bij elkaar te krijgen. Via vaak landelijke collecten werd de bevolking erbij betrok

ken. 

Er is een relatie aan te wijzen tussen deze standbeelden-epidemie en het in de negen

tiende eeuw groeiende nationalisme. De behoefte aan verheerlijking van personen en 

gedenkwaardige personen is als een uiting daarvan te zien. De negentiende eeuw werd 

gekenmerkt door een golf van nationalisme die in heel Europa invloed had. Dit nationa

lisme uitte zich niet alleen op politiek gebied, maar had ook culturele dimensies. Bank 

spreekt over 'cultureel nationalisme':. In dit verband is ook de standbeeldenepidemie 

in deze periode te beschouwen. De oprichters van de beelden hoopten dat via deze 

beelden de bevolking kon worden opgevoed tot bewuste burgers die de waarde van de 

afgebeelde figuur of gebeurtenis voor de eigen natie onderkenden. Talloze voorbijgan

gers vonden deze gedenktekens dagelijks op hun weg. Ze trokken grote belangstelling 

en hebben zeker bijgedragen aan de bewustwording van een gezamenlijk verleden. De 

opvatting dat beelden een exemplarische functie konden hebben was niet nieuw, en 

kwam al voor in de oudheid. 

Wat betreft de nationalistische achtergrond bij de oprichting van een dergelijk monu

ment heb ik onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het standbeeld voor Graaf 

Adolf in 1873 in Heiligerlee '. Ook bij het oprichten van het standbeeld van Jan van 

Nassau in Utrecht zijn zulke beweegredenen bij de initiatiefnemers aan te wijzen. 
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Nationalistische theorieën 

Bij dit nationalisme kan men een onderscheid maken tussen de staatskanten de natie-

kant. Over de staatskant spreekt men wanneer door dat nationalisme naties ontstaan, 

splijten of worden bevestigd. Dit is de politieke dimensie die echter gevoed wordt door 

een culturele dimensie. Deze culturele dimensie vormt de natiekant: in taal, etniciteit 

en een als gemeenschappelijk ondervonden verleden wordt deze ervaren. Een aantal 

theoretici heeft getracht een verklaring te vinden voor het feit dat het nationalisme in 

de negentiende eeuw een zo belangrijk fenomeen is geworden: natiestaten, waaronder 

Nederland, zijn erdoor ontstaan. Cellner past het nationalisme in een algemene moder

niseringstheorie. Het wordt dan gekoppeld aan die ontwikkelingsfase waarin een land 

een sprong maakt van een traditionele maatschappij met een agrarisch karakter naar 

een moderne industriële samenleving met een vergaande arbeidsverdeling4. 

Hobsbawm ziet het nationalisme in de negentiende eeuw als een instrument in han

den van de zich door democratie bedreigd voelende politieke elite. De band tussen volk 

en natie wordt gezien als een civil religion, een noodzakelijke voorwaarde tot behoud 

van de politieke constellatie in de negentiende eeuwse staat \ 

Hroch onderscheidt bij de ontwikkeling van het nationalisme drie fasen ': In de eerste 

fase kunnen we de nationale gedachte als culturele traditie beschouwen, zonder poli

tieke boventonen. In de tweed e fase wordt dit natiebesef actief gemobiliseerd door een 

groep uit de intelligentsia. In fase drie wordt het een massaverschijnsel. Ook lagere 

klassen en minderheden die zich politiek gaan emanciperen, worden gegrepen door het 

bewustzijn tot een unieke natie te behoren. 

In Nederland heeft Van Sas zich over het nationalisme gebogen'. Hij onderscheidt twee 

kanten aan het proces van natievorming: een hard proces van staatsvorming en een 

zacht proces van natievorming. Dat zachte proces is volgens hem ook zelf weer tweezij

dig: naast gestuurde natievorming van bovenaf, bijvoorbeeld via de school, is er ook 

een groeiend natiebesef van onderaf nodig. Beide zijn nauw met elkaar verbonden. 

Zonder een draagvlak in de natie en het rekening houden met de daar levende wensen, 

zal een natievormende overheidspolitiek niet levensvatbaar zijn. In dit proces van na

tievorming spelen mythen een belangrijke rol. Het nationale denken creëert zijn eigen 

verleden met eigen helden en legenden en verschaft de nieuwe natie zo een eigen 

identiteit. Natuurlijk moet er bij het scheppen of uitvinden van mythen wel sprake zijn 

van het inspelen op tendenties of behoeften in de maatschappij. Aan het eind van de 

achttiende eeuw ziet hij de nationale gedachte als culturele traditie, zonder politieke 

kanten, groeien. Deze culturele traditie is verbonden met de Verlichting. In het begin 

van de negentiende eeuw komt daar verandering in en wordt het natiebesef in 

Nederland actief gemobiliseerd door een groep uit de intelligentsia waartoe hij ook 

ambtenaren, onderwijzers en dominees rekent. De maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen en de vele 'spectatoriale' geschriften s spelen daarbij een rol. Na de Franse 

tijd heerste er onder de patriotten en Orangisten een stemming van vergeven en Verge-
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ten. Door deze atmosfeer van verbroedering kreeg het Nut ook gelegenheid om de 

nationale cultuur te propageren. Als haar voornaamste taak zag ze de opvoeding van 

het volk tot staatsburgers, wat een onderdrukking van lokaal en regionaal besef ten 

gunste van een nationale oriëntatie veronderstelde. Na 1848 drukte een dominant libe

ralisme zijn stempel op de activiteiten van de staat. Overeenkomstig de ideeën van de 

liberalen diende de staat zich van bevoogding te onthouden: propaganda voor de 

nationale gedachte behoorde tot het domein van de samenleving en niet tot dat van de 

staat. De Rooms Katholieken die zich sinds 1848 emancipeerden, hadden ook warme 

gevoelens voor het vaderland, al was hun interpretatie van het verleden anders dan die 

van de protestanten: de Tachtig Jarige Oorlog had hun geen vrijheid gebracht, maar on

derdrukking. 

I 

Standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein door J.Th. Stracké. Fotodienst Het Utrechts Archief. Neg. nr L 

4'57 
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Tot 1870 waren nationalistische emoties vooral opgetreden wanneer onze landsgren

zen werden bedreigd of aangetast. Dat was het geval geweest in 1812-1813 (bevrijding 

van de Franse overheersing), 1830 (afscheiding van België) en in de jaren 1866-1870 

(Pruisische expansie). Vanaf de jaren 1870 veranderde er veel. Aanleidingen voor natio

nalistische emoties hadden weinig meer met dergelijke bedreigingen te maken. De ver

zuiling werd sterker en de democratisering diende zich aan. Er werden vraagtekens 

gezet achter de dominante positie van de gegoede burgerstand en verschillende cul-

tuuridealen botsten op elkaar. Nationalisme kreeg een nieuwe betekenis: pacificatie 

van tegenstellingen, opwekken van gemeenschappelijke kracht in een periode van ver

deeldheid. 

Dit artikel wil achterhalen of bij de oprichting van het beeld van Jan van Nassau op het 

Domplein, nationalistische motieven een rol hebben gespeeld, en in hoeverre dat in 

overeenstemming is met de bovenstaande theorieën. Met dit beeld werd het sluiten 

van de Unie van Utrecht herdacht waarbij Jan van Nassau een belangrijke rol had 

gespeeld. Deze Unie was in 1579 bedoeld als een defensief verbond waarbij zeven 

opstandige gewesten in de Nederlanden zich verenigden tegen de Spanjaarden. Zonder 

dat de vergaderden in 1579 daar besef van hebben gehad, is de Unie van Utrecht uitein

delijk de grondslag van de Nederlandse staat geworden. Al snel na de totstandkoming 

van de Unie greep men er bij gebrek aan beter op terug als staatsregeling, en ze heeft 

als zodanig gedurende de hele periode van de Republiek der Zeven Verenigde Neder

landen gefunctioneerd. Daarom kan men de Unie van Utrecht beschouwen als de 

grondslag van de Nederlandse staat die uit die Republiek is voortgekomen. 

Een eerste poging tot oprichting van een monument 

Al in 1829 werd ter gelegenheid van de tweehonderdvijftigste gedenkdag van de Unie 

van Utrecht het idee voor een nationaal gedenkteken geopperd'. De Utrechtse kerkhis

toricus professor H.J. Royaards merkte toen in een herdenkingsrede op: 

'De Geschiedenis vraagt van Nederland eene kleine schatting van hulde en eerbied aan 

het voorgeslacht: zij vraagt op het plein voor onze akademische gehoorzaal, als histo

risch gedenkteeken (...) eene eenvoudige eerzuil voor de Unie van Utrecht en voor Jan 

van Nassau, den bewerker der Unie' '". 

Veel gehoor vond hij niet, want pas zestien jaar later werd een dergelijk plan weer 

gelanceerd door dominee M.A. van der Bank. Deze stelde tijdens een vergadering van 

de sectie letterkunde, wijsbegeerte en geschiedenis van het Provinciaal Utrechtsch 

Genootschap voor, een standbeeld op te richten voor graaf Jan van Nassau 'als grond

legger en hoofdbewerker der Unie, welke meer dan twee eeuwen de hoeksteen was 

van ons staatsgebouw' ". Een commissie om de uitvoerbaarheid van het voorstel te 

onderzoeken, berichtte een jaar later dat een standbeeld te duur zou worden. Een een

voudig gedenkteken voor de Unie van Utrecht leek echter wel haalbaar. De Amster-
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Prof. dr HJ. Royaards 11794-1834). Silhouet ca. 1840 HUA IA 

Royaards, HJ. (i). Neg. nrC50.923. 

damse architect D.D. Büchler had, op verzoek van 

de commissie, een aantal tekeningen van zo'n 

gedenkteken gemaakt. De sectie ging hiermee 

accoord en de commissie werd uitgebreid met 

twee leden, onder wie Büchler. In 1847 werd in een 

verslag vermeld, dat het Neude de meest geschikte 

lokatie was voor het op te richten gedenkteken. Op 

verzoek van de commissie had Büchler een schets 

gemaakt van het monument, dat zou moeten 

bestaan uit een voetstuk waarop een rechtop

staande pijlenbundel geplaatst was met daarom

heen een wimpel geslingerd met het opschrift 

'Concordia res parvae crescunt, discordia maximae 

dilabuntur' '2. Tijdens de algemene vergadering 

van het Genootschap was echter het enthousias

me niet zo groot en hoewel veel leden het plan 

positief beoordeelden, was men toch van mening, dat de uitwerking ervan 'minder 

regtstreeks tot den werkkring des genootschaps' behoorde. Daarom werd besloten het, 

'althans vooreerst', niet uit te voeren. Van der Bank probeerde in 1848 nogmaals zijn 

plan aan de algemene vergadering voor te leggen, maar zijn verzoek werd afgewezen. 

Toen zocht hij andere wegen: tijdens een bezoek van Willem III aan de Domstad in 1853 

richtte hij zich tot de koning meteen adres, waarin hij erde aandacht op vestigde dater 

in die stad geen monument bestond ter herdenking van de Unie van Utrecht. Hij bracht 

het vroegere plan daartoe in herinnering en vroeg de vorst een commissie in te stellen 

voor de oprichting van een dergelijk gedenkteken. Burgemeester en wethouders, die 

door de koning om advies waren gevraagd, namen naar aanleiding hiervan contact op 

met de directeuren van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen. Dezen konden, evenals in 1847, niet tot een eensluidende aanbeveling 

komen l3. Zo liep ook deze laatste poging van Van der Bank op niets uit. Hij overleed in 

1862. 

Pas bij het naderen van het derde eeuwfeest van de Unie in 1879 werd het plan weer 

actueel. Een 'vertegenwoordiging' uit de provincie Utrecht wendde zich begin 1877, met 

een voorstel een standbeeld voor Jan van Nassau op te richten tot prins Hendrik, een 

broer van koning Willem III '•'. De prins antwoordde echter niet en de 'vertegenwoordi

ging' sloot zich aan bij het initiatief van ene Servaas van Rooyen, die in de zomer van 

dat jaar een advertentie plaatste, waarin mensen die de 300-jarige gedenkdag van de 

Unie van Utrecht niet ongevierd voorbij wilden laten gaan, werden opgeroepen zich bij 

hem te melden. Een van degenen die daarop reageerde, was Nicolaas Beets, sinds 1875 
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hoogleraar kerkgeschiedenis en christelijke ethiek aan de Universiteit van Utrecht en 

vanaf 1877 rector magnificus. 

Tijdens een vergadering van belangstellenden in september 1877, die onder voorzitter

schap stond van Beets, werd besloten een overkoepelende commissie in te stellen die 

de komende festiviteiten zou moeten organiseren. Professor W.G. Brill, hoogleraar Ne

derlands en geschiedenis, nam de taak op zich daarvoor geschikte personen te benade

ren, die hij zocht onder de 'eerstewaardigheidsbekleders in de provincie en in de stad 

Utrecht en (...) vertegenwoordigers der geslachten die blijkens die geschiedenis in vroe-

geren en lateren tijd steeds hebben meegewerkt ter verhoging, ter bevordering, ter 

handhaving van den onafhankelijken Staat der Nederlanden' ' \ 

Op 17 oktober 1877 werd de 'Hoofd-Commissie ter waardige viering in Jan. 1879 van het 

3de Eeuwfeest van de Unie van Utrecht' ingesteld, die zesentwintig leden telde '". Een 

van haar eerste besluiten was het voorzitterschap aan te bieden aan Prins Hendrik, de 

al eerder genoemde broer van koning Willem III, omdat deze een rechtstreekse afstam

meling van Jan van Nassau was en als Heer van Soestdijk tot de aanzienlijke burgers 

van de provincie behoorde. De prins aanvaardde het voorzitterschap na overleg met de 

koning. Vervolgens hield de hoofdcommissie zich bezig met de vraag op welke manier 

de Unie herdacht zou moeten worden, waarbij het idee om een monument op te rich

ten weer werd opgenomen ". De samenstelling van de commissie werd begin decem

ber bekendgemaakt. Veel leden waren van adel en velen bekleedden hoge maatschap

pelijke functies, zoals Beets, die uit hoofde van zijn functie als rector magnificus was 

aangezochtl8. Het ontbreken van vertegenwoordigers van de Utrechtse burgerij wekte 

de nodige opschudding. In een ingezonden brief in het Utrechtsch Dagblad vroeg een 

niet met name genoemde schrijver zich bijvoorbeeld af: 'Meent men, dat titels en prae-

dikaten noodig zijn om gelden te verkrijgen tot stichting van een nationaal gedenktee-

ken?'1" 

Eenzelfde kritiek leefde bij sommige mensen die de vergadering in september hadden 

bijgewoond. Tijdens een volgende bijeenkomst, op 15 december, deed Brill verslag van 

zijn werkwijze. Hij merkte daarbij op dat hij de bezwaren tegen de samenstelling van 

de hoofdcommissie ook had vernomen, maar dat hij ervan overtuigd was dat die uit de 

weg geruimd konden worden door een 'eenvoudigen ontleding van den aard der com

missie'. Zijn verklaring luidde als volgt: 'Zij bestaat uit leden der ie Kamer, leden der 2e 

Kamer en leden der Provinciale Staten, mannen derhalve die hun naam en kwaliteit 

dank weten aan de burgerij. Dat zijn de natuurlijke vertegenwoordigers van de burge

rij.' In de hierop volgende discussie bleek bij de aanwezigen nogal wat verschil van 

mening te bestaan over de juiste inhoud van de opdracht die aan Brill gegeven was. 

Men betreurde het echter wel algemeen dat de burgerij niet vertegenwoordigd was in 

de hoofdcommissie. Desondanks werd besloten niet meer te proberen hieraan nog iets 

te veranderen, en in het gebeurde te berusten:". 
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De hoofdcommissie was inmiddels al met haar werkzaamheden begonnen en had uit 

haar midden een Commissie van Uitvoering gevormd21. Deze stelde de tekst op van een 

circulaire, die aan de Nederlandse gemeenten werd rondgestuurd Daarin werd opge

roepen tot het instellen van subcommissies die zowel de viering van de herdenking in 

hun woonplaatsen zouden moeten regelen, alsook geld inzamelen voor het nationaal 

gedenkteken dat in Utrecht opgericht zou worden. 

Op 24 december 1877 vergaderde de commissie over de vraag waar het monument het 

best geplaatst kon worden en welke vorm het zou moeten krijgen. Beets legde onver

wachts een al tamelijk ver uitgewerkt plan voor. Om een beter idee te krijgen had Beets 

een van zijn zoons een model laten maken, dat de commissieleden bij hem thuis kon

den komen bekijken. Op een vergadering begin februari 1878 bleek de commissie inge

nomen te zijn met de 'hoofdgedachte' van Beets' ontwerp. Op diens voorstel werd ver

volgens besloten de architect J.F. Nieuwenhuis, die onder andere belast was met de res

tauratie van de Domkerk, te vragen een aantal tekeningen naar het ontwerp te maken 

en een kostenberekening op te stellen. Deze zouden dan op 6 april aan de algemene 

vergadering kunnen worden voorgelegd. De hoofdcommissie had voor die algemene 

vergadering ook de afgevaardigden van de subcommissies uit alle provinciehoofdste

den en uit Amsterdam en Rotterdam uitgenodigd om haar terzijde te staan bij haar 

werkzaamheden. Alleen Den Bosch, dat destijds bij de Unie van Utrecht geweigerd was, 

en Maastricht waar de zaak niet 'in den geest' van de bevolking viel, werden niet uitge

nodigd •'•'. Met deze uitbreiding met plaatselijke commissies kwam men enigszins tege

moet aan de al eerder genoemde kritiek op de te 

eenzijdige samenstelling van de hoofdcommissie. 

Ook hoopte men, door andere delen van het land 

actief bij de voorbereidingen te betrekken, de alge

mene belangstelling te vergroten. 

Op de vergadering van 6 april 1878 werd aan de af

gevaardigden van de subcommissies het uitge

werkte plan ter beoordeling voorgelegd. Vóór het 

begin van de vergadering konden de afgevaardig

den kennis nemen van de tekeningen en de me

morie van toelichting, waarin het ontwerp en de 

ideeën die erin verwerkt waren als volgt beschre

ven stonden: 

'De leidende gedachte is hierin een kolom (de Ne-

derlandsche staat) samengesteld uit 7 kleinere 

'Ontwerp van een monument ter eere van het 3e eeuwfeest der 

Unie van Utrecht' door F.J. Nieuwenhuis (1878) naar een idee van 

Nicolaas Beets. Tekening van E.F. Georges naarFJ. Nieuwenhuis. 

HUA HA T77.4. Neg. nrC 50.925. 
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kolommen (de 7 provinciën die aan de Unie van Utrecht deelnamen voorstellende, en 

als zoodanig gekarakteriseerd door de wapenschilden der provinciën) welke kolom het 

beeld der Vrijheid omhoog houdt... Als onderbouw komt.... een breed achtkant waar

van op 7 zijden de namen der 7 provinciën geschreven zijn, terwijl de 8e zijde, tevens de 

ingangzijde voor de kolom vormende, het opschrift Oranje Nassau of Jan v. Nassau 

zoude kunnen bekomen. Vier leeuwen op dezen onderbouw geplaatst die de afgewor

pen ketenen in den bek houdende, daarmee den toegang afsluiten, bewakende aanran

ding der vrijheid. De leeuw boven den ingang is in staande houding gedacht met het 

wapenschild van Oranje Nassau';\ 

In de zuil was een trap geprojecteerd, waarmee men de omloop onder het beeld zou 

kunnen bereiken en genieten van het uitzicht over het Lepelenburg, waar de commissie 

onder het voorbehoud dat het gemeentebestuur daarmee zou instemmen, het gedenk

teken wilde oprichten. 

Op deze vergadering van de hoofdcommissie deed de afgevaardigde van Amsterdam 

de suggestie om het beeld van de vrijheid te vervangen door een standbeeld voor Jan 

van Nassau. Daarop verklaarde de Rotterdamse afgevaardigde dat hij in de veronder

stelling verkeerd had, dat er een standbeeld voor de graaf werd opgericht, maar dat hij 

inzag dat dit niet op het aan de vergadering getoonde voetstuk paste. De zwaarste kri

tiek kwam echter van een lid van de hoofdcommissie, die het hele ontwerp wegens 'ka

rakterloosheid' afkeurde en voorstelde ervoor in de plaats een voetstuk met levensgro

te beelden van de 'bewerkers' van de Unie op te richten24. Na deze opmerkingen mocht 

Beets zijn ontwerp verdedigen: 

'Het is niet een beeld voor Jan van Nassau dat thans het onderwerp der beraadslagin

gen uitmaakt, maar een beeld, een gedenkteeken voor de Unie niet alleen voor het be

gin maar voor de gansche Unie: indien men de voorkeur aan ene groep zou willen ge

ven dan gaat men van een gansch ander denkbeeld uit, dan moet er iets anders komen 

en kan dit ontwerp daartoe niet vervormd worden. De leeuw moet als de bewaker van 

de geheele Staat der Nederlanden daar in een imposante houding zijne plaats vinden.' 

Hierna vond de stemming plaats, waarbij het voorgelegde ontwerp met 23 tegen 2 

stemmen werd aangenomen. Op dezelfde vergadering werd ook vastgesteld, dat het 

leggen van de eerste steen van het monument op 23 januari 1879, de gedenkdag, zou 

plaats vinden. 

Het geheel zou wel kostbaar worden. Omdat het volgens de memorie van toelichting 

'niet voorjaren, maar voor eeuwen' gebouwd zou worden, was het belangrijk duurza

me materialen te gebruiken. De kosten werden beraamd op ƒ 102.000 o f f 73.000 of 

zelfs ƒ 59.000, al naar gelang de gebruikte steensoort. De subcommissies waren inge

steld om landelijk in te zamelen met het oog op het landelijk belang van de Unie van 

Utrecht. Maar de feestviering, besloot de vergadering, zou beperkt blijven tot de 

Domstad, die de kosten daarvan zelf zou moeten dragen. 

Na deze bijeenkomst op 6 april 1878 werd in mei een circulaire verspreid, waarin werd 
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opgeroepen om bij te dragen om 'een gedenkteeken te doen verrijzen duurzaam van 

inhoud en schoon van vormen, dat tot de beschouwer spreekt en hem de overtuiging 

schenkt, dat de Nederlander niet alleen den moed, het beleid en de opoffering der 

vaderen weet te waardeeren, en de vereeniging onder het Huis van Oranje tot stand 

gebracht op hoogen prijs stelt, maar tevens een diep gevoel heeft voor alles wat schoon 

en harmonisch is, en het licht der Kunst dat in de 17de eeuw onder de Unie van Utrecht 

zoo glansrijk schitterde, ook thans nog onder het koninkrijk der Nederlanden uit

blinkt'". 

Hoewel iedere Nederlander aan het monument kon bijdragen, leek het de Amsterdam

se subcommissie verstandiger alleen die mensen te benaderen 'bij wie men verwach

ten kan dat zij eenig begrip hebben van hetgeen de Unie voor ons vaderland is ge

weest.' Het Amsterdamse commissielid zag het somber in of er wel genoeg geld bijeen

gebracht kon worden, want, merkte hij op: 'Veel sympathie is er niet'26. Misschien 

kwam dat omdat het ging om de herdenking van een vrij abstracte gebeurtenis, die 

waarschijnlijk lang niet iedereen aansprak. Ook in Utrecht koos men voor een gerichte 

aanpak: daar werden alleen de mensen met kiesrecht aangesproken. Desondanks viel 

de opbrengst erg tegen, in november 1878 had men landelijk nog maar bijna ƒ 14.000 

bij elkaar, waaruit de voorzitter van de commissievan uitvoering op de vergaderingvan 

23-11-1878 concludeerde dat het plan 'geene sympathie bij de natie' had ontmoet. Hij 

stelde daarom voor de hoofdcommissie te adviseren 'van de zaak af te zien' en de ont

vangen gelden te retourneren. De overige leden stemden hiermee, zij het 'met groot 

leedweezen', in •'". Nog drie jaar later meldde het Nieuws van de Dag van 5 september 

1881 dat op een reünie van oud-strijders was herinnerd aan het allertreurigst mislukken 

van de herdenking der Unie van Utrecht. 

'Maar dat had misschien een zeer gegronde reden. De Unie was iets abstracts, iets 

grondwetachtigs. En voor zulke dingen schijnen alleen onze Kamerleden bijzonder hart 

te hebben. Het volk wil iets concreets, het sluit zich het gemakkelijkst aan bepaalde fei

ten en liever aan personen. Zoo zijn groote en kleine kinderen. Het wil ook het liefst zoo 

dicht mogelijk bij het heden blijven. Feiten, drie en meer eeuwen geleden, kunnen 

moeilijk belangstelling, hoogst zelden geestdrift wekken, tenzij men ze kan vastknoo-

pen aan een eminente persoonlijkheid.' 

De Prins-voorzitter overleed op 13 januari, tien dagen vóór de eigenlijke herdenkings

dag. Daardoor kon er geen sprake zijn van een grote feestelijke viering. Daarnaast viel 

de uiteindelijke opbrengst van de inzameling erg tegen: er was slechts ƒ 16.292,52 bij

eengebracht, waarvan de helft uit Utrecht afkomstig was. Op 22 februari 1879 belegde 

de hoofdcommissie nogmaals een vergadering in Utrecht met de afgevaardigden van 

de plaatselijke commissies. Daar werd met elftegen acht stemmen besloten, het idee 

van de oprichting van een monument te laten varen en het geld terug te geven aan de 

plaatselijke commissies. 

Er klonken proteststemmen tegen de onverschilligheid van de bevolking tegenover de 
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herdenking. In een anoniem, ongedateerd artikel wordt met verontwaardiging vermeld 

dat 'Velen in den lande tamelijk koud en onverschillig voor 't verleden (zijn)... Het ver

raadt volslagen gemis aan het warme nationaliteitsgevoel, 't welk met kinderlijken eer

bied op het leven en strijden der voorgeslachten terugziet; gemis aan dien kloeken 

volkszin, die het heden wijdt aan al wat schoon en goed is, en de toekomst weet te 

beheerschen, door de historiebladen aan het jonge geslacht voor te houden' -\ Maar 

het afgelasten van de door de hoofdcommissie geplande festiviteiten betekende niet 

dat er helemaal geen aandacht aan de herdenking werd geschonken. Op 23 januari 

waren er bijvoorbeeld in Tivoli een bal, een concert en tableaux vivants2'. De tableaux 

vivants stelden allegorische taferelen uit de geschiedenis voor: de Wet der Unie, 

Koophandel en Zeevaart en Mars temidden van de kring der Goden; het hoogtepunt 

was de intocht van graaf Jan van Nassau. Rond diezelfde datum had de sigarenhande-

laarVan Looy het model van de Uniezuil in zijn etalage aan de Oude Gracht tentoonge

steld, waar veel Utrechters het'met genoegen in oogen schouw' namen. Het Utrechtsch 

Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 23 januari 1879 verscheen met een rouwrand en 

belichtte in een kort hoofdartikel de betekenis van de Unie. Vermeld werd ook dat de 

correspondent van de Times speciaal uit Berlijn was overgekomen om verslag uit te 

brengen van de feestelijkheden. Als troost voor zijn vergeefse moeite kreeg hij een 

gedenkpenning. 

Het initiatief voor deze gedenkpenning was in oktober 1878 genomen door een aantal 

burgers die de herdenking van de Unie niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan "'. 

Waarschijnlijk hebben zij gedacht dat zij die wel voor het mo

nument hadden ingetekend op zijn minst met een herden

kingspenning - de initiatiefnemers spraken van medaille - be

loond konden worden. Het was de bedoeling dat hij zou wor

den uitgereikt op de gedenkdag. Wegens het uitstel van de her

denking door de dood van Prins Hendrik wilde men die nu laten 

plaatsvinden op 5 mei. Op die dag zou prins Willem van Oranje 

in 1579 na veel aarzeling de Unie hebben ondertekend. Maar deze 

datum werd niet gehaald omdat men te lang moest wachten op 

koninklijke instemmming. De dood van de kroonprins in juni in 

Parijs was oorzaak van nieuw uitstel. Nu ontstond de vrees dat 

het jaar om zou zijn voordat de viering had plaats gevonden. Tot 

verrassing van het medaille-comité nam in augustus de 

Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken in Utrecht het 

initiatief vooreen viering op 20 september in Tivoli;|. 

Penning geslagen ter ere van de onthulling van het standbeeld van Jan van 

Nassau op het Domplein. 7879. Zilver. Centraal Museum Utrecht, Catalogus van 

het Historisch Museum (1928J 75. Voorzijde: Graaf Jan van Nassau stichter der 

Unie van Utrecht. Keerzijde: Dankbaarheid, Eendracht, Vrijheid. Foto Centraal 

Museum Utrecht. Neg. nrPu. 
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Van katholieke zijde protesteerde J.A. Alberdingk Thijm op 18 januari 1879 in het 

Utrechts Dagblad: 'Een aandachtige herlezing van de Unie van Utrecht zal het voor 

ieder duidelijk maken, waarom het mij bedenkelijk voorkomt, dat eenig Nederlandsch 

katholiek, die prijs stelt op zijn waardigheid, aan de viering van het eeuwfeest zou deel

nemen. Ik eindig niet zonder de hoop uit te spreken, dat allengs de gelegenheden tot 

viering van nationale feesten, die de bevolking niet verdeelen maar hoe langer hoe 

inniger vereenigen, zich mogen vermenigvuldigen.' 

Het Utrechts Dagblad reageerde daarop met een spijtbetuiging dat de heer Alberdingk 

Thijm zijn brief openbaar had gemaakt en sprak de hoop uit dat 'dergelijk opzweepen, 

dergelijk drijven (...) bij onze katholieke landgenooten geen sympathie (zou) vinden' '•'. 

Op 20 september 1879 vond de plechtige bijeenkomst plaats in het Gebouw van Kun

sten en Wetenschappen. Voor de medaille hadden zich 133 inschrijvers opgegeven. Aan 

hen werd op deze bijeenkomst de medaille uitgereikt. Aan de ene zijde waren de buste 

van Graafian van Nassau en het opschrift 'Stichter der Unie van Utrecht' aangebracht. 

Op de andere zijde stonden de motto's Dankbaarheid, Eendracht en Vrijheid en de jaar

tallen 1579-1879. Daar stond ook de Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel en 

om hem heen de elf sterren van de provinciën. Een van de belangrijkste initiatiefne

mers, J.W. Schubart, arts en oud officier van gezondheid, sprak namens het feestco

mité: 

" t Is een behoefte voor elk Nederlander op de gedenkwaardige dagen zijner geschiede

nis, het Vaderlandsch hart voelende kloppen, het met den mond uit te spreken, dat na 

de dankbaarheid aan hem, die alles bestuurt, diepe erkentelijkheid ons bezielt voor het 

fiere voorgeslacht dat onze vrijheid heeft bevochten en beveiligd, en aan ons te bewa

ren heeft overgegeven. Onder die voorzaten zijn 

het vooral de leden van ons geliefd vorstenhuis en 

in de eerste plaats de grondleggers onzer vrijheid, 

die wij steeds herdenken. Op het derde eeuwfeest 

der Unie van Utrecht herdenken alle weldenken-

den met warme belangstelling en dankbaarheid 

^ het voorgeslacht, in de eerste plaats den grooten 

Willem, en daarbij zijne broeders, allen gevallen 

voor de zaak van het Vaderland, behalve één, wien 

wij op dezen Uniedag vooral hulde willen bren

gen!—]. Eenige warme harten hebben gemeend, 

den graaf te moeten vereeren door zijn beeld te 

doen slaan op den gedenkpenning, waarop met 

uitstekend talent zijn edel gelaat is aangebracht 

door den heer J.Ph.M. Menger.'33. 

A.J. Nijland (1826-1916). Foto (1896). HUA IA Nijland, A.J. (3). Neg. 

nrC 50.92;. 
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Een historische tentoonstelling in K. & W. was ingericht door hoofdonderwijzer A.J. 

Nijland met historieplaten uit eigen verzameling. Een gipsen buste van Jan van Nassau, 

gemodelleerd door P.M.S. Swillens, werd in een aangrenzende zaal onthuld. In optocht 

trok men naar het stadhuis waar, na een toespraak door A.R. Ruitenschild, lid van het 

comité, de medailles werden aan geboden. Daarop vertrok men naar de Uniezaal, aula 

van de Universiteit, waar gespeecht werd door het kamerlid jhr J. Roëll, waarna men 

naar de firma Klokke in de Keistraat trok voor een feestmaal. 

Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad gaf voor de gelegenheid een 'feestnum

mer' uit. Om de feestviering meer betekenis te geven, kregen onderwijzers, 'indien 

daartoe de nodige medewerking wordt verleend', feestplaten met verzoek die aan ieer-

lingen uit te reiken en tevens de Unie te bespreken M. 

Het initiatief voor een beeld van Jan van Nassau 

Tijdens het feestmaal bij de firma Klokke werd het idee geboren voor een echt bronzen 

beeld van Jan van Nassau. Een der aanwezigen bood spontaan ƒ 100.- aan, waarop een 

ander veronderstelde dat iedere deelnemer aan het uitbrengen van de penning graag 

het dubbele bedrag zou geven. Besloten werd dat het uitvoerend comité binnen zes 

weken de 133 deelnemers zou samenroepen•". 

Deze deelnemers vergaderden op 20 oktober 1879 over de oprichting van een stand

beeld voor graaf Jan van Nassau binnen Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen "'. J.W. Schubart opende de vergadering, waarna een commissie van 

uitvoering uit deelnemers in Utrecht werd aangewezen: 

J.W. Schubart, oud-officier van gezondheid en arts, voorzitter 

CA. Hulsebos, conrector van het gymnasium, ie secretaris 

F.W. Klokke, commies bij het Muntcollege, 2e secretaris 

Jhr K.A. Godin de Beaufort, lid Provinciale Staten en gemeenteraad, penningmeester 

W.R. Boer, burgemeester van Utrecht 

J.M. Enderlé, hoofdonderwijzer 

J. Duyvis, lid gemeenteraad, koopman 

E.C.U. de Balbian van Doorn, notaris 

D. Ragay, rentmeester kroondomeinen en lid gemeenteraad 

Y. van Nooten, ambtenaar Provinciaal Bestuur 

A.R. Ruitenschild, predikant Nederlands Hervormde gemeente. 

Later werden daar nog aan toegevoegd: 

S.L. de Beer, industrieel, die in 1882 naar Amsterdam vertrok 

Th.J. van Everdingen, oudste wijkmeester 

CR. Merkus, lid gemeenteraad, commies ter provinciale griffie 

R. Mijsberg, kolonel-commandant Stedelijke Schutterij, koopman en drogist. 
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J.W. Schubart (1831-1897), de voorzitter van 'Het uitvoerend 

comité der hoofdcommissie voor het oprigten van een stand

beeld voor graaf Jan van Nassau. Foto (1865). HUA IA Schubart, 

W.J. Neg. nr C$0.927. 

De notulen van deze commissie melden een regel

matig bijeenkomen, waarbij de belangrijkste aan

dachtspunten waren het organiseren van een 

prijsvraag voor een ontwerp en het inzamelen van 

de benodigde gelden. Men verkreeg koninklijke 

toestemming voor de oprichting van het monu-

I I ' ment. 

Voor de prijsvraag werd een jury benoemd, be

staande uit afgevaardigden van de Polytechnische 

School in Delft, Pulchri Studio in 's-Gravenhage, 

Arti et Amicitiae in Amsterdam, de Nederlandse 

Maatschappij voor Bouwkunde en van het genoot

schap Kunstliefde in Utrecht. In de Staatscourant 

werd de prijsvraag bekend gemaakt '7, waarop er 

in een groot aantal dag- en weekbladen bekendheid aan werd gegeven. Kunstenaars 

werden uitgenodigd een ontwerp te maken voor een beeld van Jan van Nassau, dat de 

aanleiding, namelijk de stichting van de Unie van Utrecht 300 jaar geleden, duidelijk 

zou doen uitkomen. De kosten mochten de dertig duizend gulden niet te boven gaan. 

Op 24 september 1880 maakte de jury aan het uitvoerend comité bekend dat een prijs 

van ƒ 500.- werd toegekend aan J.Th. Stracké, directeur van de Koninklijke School voor 

Nuttige en Beeldende Kunsten in Den Bosch. Deze had zijn ontwerp ingediend onder 

het motto 'Trouw en Standvastig'; het stelde Jan van Nassau voor 'in het moment na de 

ondertekening der Unie', in rustend staande houding. Op het voetstuk moest aan de 

voorzijde het familiewapen van Nassau worden aangebracht, links het wapen der Ne

derlanden en rechts dat der Unie. Aan de achterzijde zou in een inscriptie de toewijding 

van het Nederlands volk worden vermeld. De commissie besloot het ontwerp in andere 

steden op natuurlijke grootte in gips tentoon te stellen ,s. 

Het inzamelen van de benodigde gelden vroeg de meeste aandacht. Het ontwerp van 

Stracké zou in brons worden gegoten en was begroot op ƒ 30.000, inclusief een stenen 

voetstuk. Leden van de koninklijke familie gaven persoonlijk bijdragen. De commissie 

besloot in grotere steden zelf personen uitte nodigen subcommissies te vormen om de 

benodigde gelden in te zamelen. De benaderde personen behoorden tot de aanzienlijke 

inwoners ". 

In kleinere gemeenten zou men het gemeentebestuur verzoeken zijn medewerking te 

verlenen. In tegenstelling tot het initiatief voor het eerst geplande beeld werd nu 

Maastricht wel benaderd. Ook in het buitenland zou men bekendheid geven aan het 
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initiatief. Zo werd de Gouverneur-Generaal van Nederlands Oost-lndië gevraagd zich 

voor de zaak in te zetten. In Duitsland werden in verschillende kranten advertenties 

gezet. De gezant in Londen had al gemeld dat zich in die stad een comité had gevormd. 

Op 12 november 1880 was daar/ 439,05 ingezameld. Uit vele steden in het buitenland 

kwamen giften. Soms, zoals bijvoorbeeld uit Shanghai, met een geringe bijdrage waar

voor men excuses aanbood, omdat de daar wonende Nederlanders 'dikwijls hulpbehoe

vend' waren. Uit Yokohama kwam 56 dollar, met de mededeling dat de meeste daar 

wonende Nederlanders 'sinds zij de schoolbanken verlaten hebben, den naam van 

graaf Jan van Nassau nooit meer gehoord hebben en over de verdiensten van Zijne 

Hoogheid als stichter der Unie van Utrecht weinig of niet hebben nagedacht.' Een arti

kel in Eigen Haard in 1883 meldt dat de commissie zich bewust was dat het bijeenbren

gen van gelden geen eenvoudige taak was: 

'Maar des te aangenamer zullen zij verrast geweest zijn door de levendige, hartelijke 

sympathie, de krachtige medewerking, die haar streven al spoedig vond. Van vele zij

den, waarvan het niet verwacht was, - uit streken, waaraan niemand zou gedacht heb

ben, stroomden hun bijdragen toe. De eerste gift voor het standbeeld kwam uit St. 

Petersburg, en zij was de voorbode van meer andere uit alle oorden der wereld. Veel 

kwam uit Engeland, waar zelfs armen bijdragen leverden; uit vèrverwijderde oorden, 

uit Curacao, uit San Francisco, uit Baraquilla in Zuid Amerika werd geld gezonden. En 

niet alleen Nederlanders, ook buitenlanders steunden de onderneming. Niet slechts 

zonden Duitschers uit Neuwied hunne giften maar zelfs een Fransche graaf uit Smyrna, 

een Atheens bankier achtten dit eene welkome gelegenheid om aan oud-Holland 

hunne hulde te brengen'40. 

In Utrecht wilde men eerst geld vragen aan de Commissaris van de Koning, baron de 

Vos van Steenwijk, waarna men zich tot de andere aanzienlijken zou wenden. Verder 

besloot men onder de bevolking per wijk inzamelingen te houden. In veel plaatselijke 

kranten verscheen een oproep om een bijdrage te leveren. Als voorbeeld een oproep in 

de Weesper Courant van 6 juni 1880: 

'De oprichting, binnen Utrecht, van een standbeeld van Graaf Jan van Nassau, den 

Stadhouder van Gelderland, - die de hoofdbewerker was der voor ons zelfstandig volk-

bestaan den grondslag gelegd hebbende Unie van Utrecht, - is een uitgesproken 

wensch, welke hare verwezenlijking nadert. Een comité is tot dat doel te Utrecht werk

zaam en vraagt de ondersteuning van alle Nederlanders, die een warm hart voor Oranje 

en onze geschiedenis hebben. Een som van ƒ 30.000 zal noodig zijn. Wij gelooven, dat 

het voldoende is, dit mede te deelen, om velen op te wekken een steentje bij te dragen 

voor een blijk van waardeering der vele ten behoeve van ons land door Graaf Jan van 

Nassau gebrachte offers, die zijn goederen verkocht of verpandde en bovendien nog in 

schulden geraakte, welke te zamen meer dan ƒ 600.000 beliepen' *'. 

Toch duurde het geruime tijd voor de benodigde gelden bijeen waren. 

Een eindverantwoording met een lijst van bijdragen, zoals die is uitgegeven door de 
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commissie voor het beeld in Heiligerlee '2, is helaas niet te vinden. Wel is een aantal stor

tingsbewijzen bewaard gebleven, waaruit blijkt dat bijdragen uit het hele land kwamen, 

ook - zij het minder dan uit het midden van het land - uit Noord Brabant en Limburg. 

Maar daar kan men geen totaalbeeld door krijgen; de stortingen van grote steden zijn 

bijvoorbeeld niet terug te vinden. Wel worden in Utrecht de ingezamelde gelden per 

wijk vermeld ". Omdat echter de wijken geen homogeen karakter hadden4', is er over de 

sociale gelaagdheid van degenen die een bijdrage afstonden, weinig te zeggen. 

De onthulling 

In 1883 naderde het beeld zijn voltooiing. De onthulling werd vastgesteld op 15 oktober 

1883 en werd door de commissie groots voorbereid. Belangrijk was natuurlijk de aanwe

zigheid van koning Willem III. Het duurde lang voordat men daar zekerheid over had, 

maar op de vergadering van 2 oktober was die er. In april was al begonnen met het 

repeteren van eenfeestcantate. Deze was gecomponeerd door Richard Hol op tekst van 

A.J. Servaas van Rooijen, die bij de tekst de volgende toelichting gaf: 

'Daar ik bij het dichten dezer cantate voornamelijk het oog heb gehad opeen volksfeest, -

een oud vaderlandsch volksfeest in den waren zin des woords, een volksfeest, zooals wij 

zóó dikwijls met Oranje gevierd hebben, meende ik zoo bevattelijk mogelijk te mogen 

zijn. Daarom laschte ik ook in: de dichtvormen der drie volksliederen bij uitnemendheid, ja 

durfde met een paar coupletten van het bekende 

lied van onze Tollens te sluiten. De componist heeft 

mijn bedoeling volkomen begrepen en de aangege

ven melodieën behouden. Ik hoop, dat wij beiden er 

in geslaagd zijn om door de uitvoering, en het verder 

bekend worden van dichtstuk en toonzetting, de 

liefde voor vorst en vaderland te verfrisschen, te ver

levendigen en te versterken!' ". 

Het beeld zou worden onthuld op het Oud-Mun-

sterkerkhof, het zuidelijk deel van het tegenwoor

dige Domplein, vlakbij de zaal waarin de Unie was 

gesloten. Koning Willem III en koningin Emma wer

den aan het Rijnspoorstation ontvangen door de 

Commissaris van de Koning 's Jacob en burgemees

ter Boer van Utrecht. Schubart sprak namens het 

feestcomité, waarna men per rijtuig in optocht 

naar het feestterrein ging. Langs de route waren 

A.R. Ruitenschild, de feestredenaar bij de onthulling van het 

beeld van Jan van Nassau in 1883. Foto M. Verveer (i8j6). HUA IA 

Ruitenschild, A.R. (3). Neg. nrC 50.924. 
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erepoorten en vele versieringen aangebracht, waarbij groenguirlandes en bloemen 

waren verwerkt en koninklijke monogrammen, wapenspreuken en jaartallen waren 

aangebracht. De firma Sinkel op de Oude Gracht had 3000 meter oranje lint voor kokar-

des en strikken uitgereikt. Op het Domplein was aan de zuidzijde een tribune opgesteld, 

waar de koning en koningin met hun gevolg konden plaats nemen. Alleen kinderen die 

moesten zingen mochten gratis op het feestterrein, alle anderen moesten ƒ 2.50 betalen, 

waarbij als voorwaarde werd gesteld dat men in 'officieel costuum' zou komen. 

Aanwezig waren ook Eerste Minister Heemskerk en de voorzitters van de Eerste en 

Tweede Kamer. Schubart sprak het openingswoord, waarna een gemengd kinderkoor 

het Wilhelmus ten gehore bracht. Het commissielid Ruitenschild hield een rede: 

'Hier staan wij op denzelfden grond, waarvoor drie eeuwen het verbond werd gesloten, 

dat ons volk vrij en groot onder de volken van Europa heeft gemaakt. Hier zijn wij voor 

het aangezicht des Konings als kinderen van hetzelfde vaderland vereenigd, vereenigd 

door de leus, waarin het voorgeslacht machtig, ja onoverwinnelijk was: Voor God, voor 

Oranje en Nederland! Hier treedt al wat ons onderling verdeelt terug voor het gevoel 

van reine vreugde, die onze borst doorstroomt. Onze ogen mogen het zien, dat althans 

iets van de schuld der dankbaarheid wordt afgedaan aan Graaf Jan van Nassau. Zij 

heeft weerklank gevonden de stem, die den landgenoot opriep, om dien heiligen volks

plicht te vervullen, en zelfs de Nederlander, die ver van het lieve vaderland in vreemde 

oorden woonde, heeft de trouw niet verloochend aan den doorluchtigen vorst, die de 

stichter, de ziel, de held der Unie geweest is...''"'. 

Halverwege onderbrak hij de redevoering, waarop na een wenk van Zijne Majesteit, de 

heer Schubart het kleed wegtrok. Onderwijl zong het kinderkoor een cantate van 

Bronsveld. De heer Ruitenschild vervolgde zijn redevoering: 

'Het is geschied. Het standbeeld, opgericht door Nederlandsche dankbaarheid en 

trouw, is onthuld voor het oog des Konings. Koning en volk hebben alzoo te zamen 

hulde gebracht aan dien edelen uit het voorgeslacht, aan wien, met zijn vorstelijke 

broeder vereenigd, Nederland naast God zijn volksbestaan heeft te danken...' 

Hierop zongen de kinderen het 'Wien Neêrlands Bloed'. Schubart droeg daarna het 

beeld aan de gemeente over, waarbij hij sprak: 'Het is goed dat in deze dagen zulk een 

beeld daar staat, ook als een bewijs dat Nederlanders, al zijn zij verre van hun vader

land, niet vergeten wat zij aan het Huis van Oranje te danken hebben' ". 

De koning kreeg een krans aangeboden namens de commissie om deze aan het beeld 

te hechten. Het Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 15 oktober berichtte: 

'Hij begaf zich naar het beeld, waar hij diep aangedaan herhaaldelijk de krans kuste. 

Dat was een ogenblik vol geestdrift. De hoerah's, die bij het vallen van het kleed opre

zen verdubbelden en werden nog luider en krachtiger toen ook Z.M. het hoofd ont

blootte en met de juichtoonen der menigte instemde.' 

Daarna mocht een leerling van de H.B.S.ook een krans ophangen. Het muziekkorps van 

de schutterij bracht het Nassaulied ten gehore. 
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De onthulling van het standbeeld van graaf Jan van Nassau in aanwezigheid van koning Willem Hl en konin

gin Emma op 1; oktober 188}. De koning staat geheel links op de voorgrond. Foto P. Baarspul. HUA HA T 83.6. 

Neg. nr C 11.356. 

Hierop begaf het gezelschap zich naar de Uniezaal waar een oorkonde werd onderte

kend. Vervolgens ging men naar het Paushuis, waar de koning als huldeblijk van de 

Utrechtse burgerij een kastje van ebbenhout met zilver gemonteerd kreeg aangebo

den. In het kastje zaten Utrechtse stadsgezichten en de namen van hen die het hulde

blijk hadden gefinancierd. Met een 'smakelijk déjeuner' werd de ochtend besloten. 

Op het Lucasbolwerk en het Vredenburg werden muziekuitvoeringen gehouden. De 

mensenmassa die daar op de been was, werd 'aangenaam beziggehouden'. Na een 

feestconcert in Tivoli, waar o.a. de cantate van Richard Hol werd uitgevoerd, en een 

feestmaal voor het standbeeld-comité werd het geheel besloten met een groot vuur

werk op het Vredenburg. 

Na deze feestdag kwam de commissie nog een paar keer bijeen. Een uiteindelijk tekort 

van ƒ 1000.-, kon uit een waarborgfonds worden betaald '\ 

De invloed van nationalistische motieven 

In hoeverre hebben bij deze geschiedenis nationalistische motieven meegespeeld? 

In de negentiende eeuw groeide het besef bij de Nederlandse bevolking dat men deel 

uitmaakte van de natiestaat Nederland. Vooral in de tweede helft van die eeuw werd 

dat een bewustzijn dat niet alleen bij de intellectuele elite leefde. Al bestond er een 

grote politieke, economische en sociale kloof tussen de hogere burgerij en de overige 
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Oorkonde ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van graaf Jan van Nassau op 15 oktober 1883 

in aanwezigheid van koning Willem III en koningin Emma. Tekening J. Haring. HUA HA T83.8. Neg. nr C 15.252. 

bevolking, het besef samen deel uit te maken van het Nederlandse vaderland was ook 

bij het volk aanwezig. Gesteld kan worden dat juist dit besef de groeiende sociale te

genstellingen en ook de steeds sterker wordende verzuiling heeft helpen overbruggen. 

De Oranjes hebben daarbij een belangrijke nationale symboolfunctie gehad. Met name 

in het laatste kwart van de negentiende eeuw kregen de Oranjes als symbool steeds 

meer aandacht. Niet voor niets zal prins Hendrik voorzitter van de eerste commissie 

geweest zijn. En de aanwezigheid van de koning bij de onthulling van het monument 

gaf daar een extra dimensie aan. 

Dat niet alleen de elite zich geroepen voelde de herinnering aan de Unie van Utrecht 

levend te houden, blijkt al uit de protesten in 1877 tegen de te elitaire samenstelling 

van de commissie voor het eerst geplande monument. Ook de proteststemmen tegen 

de onverschilligheid voor het verleden, en de initiatieven om aan de eigenlijke gedenk-
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dag van de Unie toch een feestelijke tint te geven, tonen dat velen zich toch bewust 

waren van de historische betekenis van de Unie. 

Hoe belangrijk de nationale symboolfunctie van de Oranjes was, blijkt wel uit de bijval 

die er kwam voor het beeld van Jan van Nassau, die immers de directe voorvader van 

ons vorstenhuis is, tegenover het weinige enthousiasme voor de 'abstracte' zuil. In een 

tijd van verzuiling was de herdenking van de Unie voor de Rooms-Katholieken geen 

reden tot feestvieren, omdat voor hen met het begin der Opstand de onderdrukking 

was begonnen. Het ingezonden stuk van J.A. Alberdingk Thijm laat aan duidelijkheid 

niets te wensen over. Toch wenste ook Alberdingk Thijm nationale feesten te vieren die 

de bevolking inniger zouden verenigen. En uitdrukkelijk uitten de katholieken hun aan

hankelijkheid aan het Huis van Oranje. Waarschijnlijk dat de commissie voor het beeld 

van Jan van Nassau, de voorvader van koning Willem III, daarom ook niet aarzelde om 

deze keer Maastricht, waar de katholieken een zeer grote meerderheid hadden, wel te 

benaderen. De bijdragen die uit Noord Brabant en Limburg kwamen, tonen dat men 

daar ook positief tegenover het initiatief stond. 

Onder de leden van de commissie waarvan dat was na te gaan, waren geen Rooms 

Katholieken; wel vindt men onder de protestanten vele denominaties. 

Een beeld van de hele bevolking? 

Is nu de conclusie gerechtvaardigd dat hier sprake is van een initiatief dat door een 

groot deel van de bevolking werd gedragen? 

Kijkt men naar de samenstelling van de commissie onder leiding van J.W. Schubart, dan is 

opte merken dat, in tegenstel ling tot de eerste elitaire com missie, er nu ook leden tot wat 

men de sub-elite zou kunnen noemen toe behoorden: een schoolhoofd, een industrieel, 

een koopman. Misschien kan zelfs gesteld worden 

dat met het lidmaatschap van het oudste wijkmees-

ter er ook iemand van het 'gewone volk' toe behoor

de. Hier was in ieder geval een commissie aan het 

werk die zich vertegenwoordiger voelde van de 

bevolking van Utrecht. Dat men zich voor het vor

men van subcommissies in andere grote steden tot 

de elite wendde, is niet verwonderlijk: dat waren de 

personen die geld hadden. In de kleinere gemeenten 

werd het gemeentebestuur benaderd, waarschijnlijk 

had men daar geen relaties. Duidelijk was het de 

bedoeling de hele bevolking erbij te betrekken. 

Helaas is nergens vermeld hoe het bijeenbrengen 

De erepoort op de Pausdam gezien naar de Trans. Foto P. 

Baarspul. HUA HA T83.14. Neg. nrCso.928. 
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De erepoort op de Pausdom. Ontwerp door C. Vermeijs, oktober 1883. De tekst linksboven luidt: 'Bezoek van HHMM den Koning en 

de Koningin bij de onthulling van het standbeeld Jan van Nassau in 1883 Eerepoort op den Pausdam'. Rechtsonder: 'Opgemaakt 

October 1883. De Architect Directeur der Gemeentewerken [w.g.] C. Vermeijs. HUA HA T 83.12. Neg. nrC 15.250. 

van de benodigde gelden in zijn werk ging of tot wie men zich om een bijdrage wendde. 

Ook wat betreft de bijdragen uit de wijken in Utrecht is het moeilijk te beoordelen 

welke mensen geld gaven. In wijk C, een echte volkswijk, werd ƒ 128,50 opgehaald. De 

bevolking van deze wijk was uitgesproken orangistisch, en droeg het initiatief een 

warm hart toe. 

De gevraagde ƒ 2,50 entree voor het feestterrein zal voor het gewone volk een te hoog 

bedrag zijn geweest, te meer omdat ook nog een 'officieel costuum' vereist was. De 

muziekuitvoeringen op het tucasbolwerk en het Vredenburg voor de bevolking en ook 

het grote vuurwerk geven de bedoeling weer om er een waar volksfeest van te maken. 

De pers spreekt daarbij van de mensenmassa die op de been was: 

'Volle straten, eene groote levendige menigte in feestgewaad gekleed en met oranje 

gesierd, vlaggen op den Domtoren en uit bijna alle woningen, groen en bloemen vóór 

en op en tegen de huizen van alle voornaamste straten, eene eerepoort aan de 

Willemsbrug en eene dito, maar veel fraaier aan Paushuizen, het carillon van den Dom, 

het gejubel van ons altijd oranjegezinde volk, kondigden aan ieder die het nog niet 
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weten mocht aan, dat onze Koning en HD. gemalin onze stad zouden komen bezoeken. 

Vooral langs den weg, dien de koninklijke stoet zou volgen, was het al vroeg in den 

morgen zeer levendig' ". 

Ook de toelichting van Servaas van Rooijen bij de tekst voor de feestcantate spreekt van 

een 'vaderlandsch volksfeest'. Al zal lang niet iedereen die aanwezig was zich bewust 

zijn geweest van de historische betekenis, de commissie had in ieder geval de intentie 

die aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. Dat was ook het geval bij de feest-

platen die in het onderwijs werden uitgedeeld: de leerlingen moesten de betekenis van 

de Unie begrijpen. Het onderwijs speelde een belangrijke rol bij de opvoeding tot ware 

vaderlanders. 

Zijn theorieën over nationalisme hier van toepassing? 

Volgens de theorieën over nationalisme stelde Gellner dat het nationalisme pas echt 

wortel schiet in een gemoderniseerde industriële samenleving, waar een culturele en 

linguïstische homogeniteit bestaan. Een eigen cultuur, met natuurlijk de daarbij beho

rende eigen geschiedenis waren daarvoor voorwaarde. In Nederland begon in het laat

ste kwart van de negentiende eeuw de industriële revolutie. Nederland beantwoordt in 

deze periode aan Gellners theorie. Het willen benadrukken van de betekenis van de 

Unie van Utrecht waar de kiem voor het latere Nederland werd gelegd, geeft aan dat de 

initiatiefnemers voor het beeld van Jan van Nassau de eigen geschiedenis aan de bevol

king tot voorbeeld wilden stellen. De benadering van alle delen van het land via burge

meesters of via subcommissies laat zien dat hier geen sprake meer is van louter regio

nale oriëntatie. Men was zich bewust van de betekenis voor het hele land. 

Het Domplein omstreeks i8go met het standbeeld van Jan van Nassau. Foto E.A. Blitz & Zn. HUA JA Domplein 
c. i8go (2). Neg. nrC50.929. 
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Niet duidelijk is of hier sprake is van een zich bedreigd voelende elite, waar Hobsbawm 

over spreekt. Toch is ook hier wel een zekere 'uitvinding' van tradities aan te wijzen: 

belangrijke historische gebeurtenissen moesten worden gevierd, in een koninkrijk dat 

pas sinds 1830 zijn definitieve constellatie had. Het belang van de Unie van Utrecht 

moest aanschouwelijk worden gemaakt, een civil religion moest ontstaan die een warm 

vaderlands gevoel kon opwekken. En hoe kon dat beter dan door middel van een beeld 

waar dagelijks vele mensen langs liepen? 

Van Sas laat de derde fase van Hroch, waarin het nationalisme een massaverschijnsel 

wordt, plaats vinden in het laatste kwart van de negentiende eeuw. In het door hem 

gesignaleerde proces van zachte natievorming is hier duidelijk sprake van een groeiend 

natiebesef van onderaf. Dat noodzakelijke draagvlak in de natie is te herkennen in het 

initiatief tot en het werk voor het monument. Daarbij werd het eigen verleden met een 

eigen held tot een 'mythe' verheven die in Nederland de eigen identiteit moest bevesti

gen. En het was de bedoeling dat de hele bevolking zich hiervan bewust was. 

De verschillende cultuuridealen werden met de verzuiling sterker, maar het nationalis

me met zijn grote bindende kracht heeft de tegenstellingen gepacificeerd. Het beeld 

van Jan van Nassau heeft een steentje bijgedragen aan het vaderlands bewustzijn. 
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