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Feesten en beelden van het vaderland
Inhuldiging van Wilhelmina
De inhuldiging van de jonge koningin Wilhelmina in september 1898 was vooral een feest van
symbolen. De staatkundige plechtigheid was, een halve eeuw nadat het koninklijke regime in de
grondwettelijke hervorming van Thorbecke (1848) was begraven, de uitdrukking geworden van een
regeringswisseling zonder persoonlijke macht. Het werd nu een gelegenheid om de toenmalige
betekenis van de natie ten volle zichtbaar te kunnen maken; een ideaalbeeld van het Nederland zoals
een burgerlijke elite zich dat aan de vooravond van een nieuwe eeuw wilde vormen of toe-eigenen.
De inhuldiging van koningin Wilhelmina is daarom luisterrijk gevierd; in de eigenlijke ceremonie in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 6 september 1898, maar vooral in de talrijke manifestaties
daaromheen. Deze luister is te verstaan als een feestelijk bewijs van burgerlijk zelfvertrouwen. Het
was een doelbewuste poging om de idee van eenheid van natie en dynastie te doen triomferen boven
geloofsverdeeldheid en partijstrijd. De weerklank ervan was in het gehele land te horen.
De monarchie deed van zich spreken. De oude zowel als de nieuwe dynastieën lieten zich in het
Europa van het fin de siècle fêteren in kundig geënsceneerde intochten en parades. Vooral in de
decennia na de Commune (1871), de opstand in Parijs, toen niet alleen individuele moordaanslagen
op koninklijke personen een bedreiging vormden voor het koningschap maar ook de intellectuele
aantrekkingskracht en internationale reikwijdte van het republikeinse socialisme. De monarchie was
een vanzelfsprekend middelpunt van de voor deze tijd zo typerende nationale wapenschouw en
tromgeroffel. In autocratisch geregeerde landen, het keizerlijke Rusland voorop, was de regie in
handen van het hof, maar in de Britse democratie was de luister er niet minder om. De historicus
David Cannadine heeft vastgesteld dat in de periode tussen 1870 en 1914 het publieke beeld van de
Britse monarchie veranderde; haar ceremoniën, tot die tijd onvolkomen uitgevoerd en weinig
aansprekelijk, werden voortaan indrukwekkend, openbaar en populair. Terwijl in het Duitsland van
keizer Wilhelm II, in de Habsburgse dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en in het tsaristische
Rusland een ‘rituele uitvergroting’ werd aangewend om de persoonlijke macht van de monarchen
juist te exposeren en te bevestigen, was in Groot-Brittannië een vergelijkbare verheffing van het
ceremonieel de uitdrukking van kracht van het vorstelijk symbool ondanks het ontbreken van
persoonlijke macht.1
Ook in de Nederlandse verhoudingen was er een zeker machtsverlies. Willem III, de eerste vorst
die in 1849 zijn regering moest delen met een volwaardig parlement, had zich ondanks zijn voorliefde
voor de regeerstijl van een eigenmachtige ‘landsvader’ weten te
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schikken in de nieuwe grondwet. De overlevingskansen van de Oranje-dynastie waren evenwel op
een andere wijze verkleind: door de voortijdige dood van de twee prinsen en troonopvolgers Willem
(1879) en Alexander (1884). Willem III was na het overlijden van Sophie van Würtemberg (1877) op
61-jarige leeftijd hertrouwd met opnieuw een Duitse prinses, Emma von Waldeck-Pyrmont, 20 jaar
oud. Zij baarde hem in 1880 een dochter, Wilhelmina, die na de dood van Alexander de enige
troonopvolgster werd. Toen de koning in 1890 stierf, moest zijn weduwe als regentes het achttal jaren
overbruggen tot aan de meerderjarigheid van haar dochter. Emma had te kampen met twee uitdagingen.
Zij moest als ‘vreemdeling’ bewijzen de Nederlandse constitutionele verhoudingen te respecteren en
als vrouw daarin haar gezag te kunnen doen gelden. Bovendien moest ze het koningschap in Nederland
trachten te nationaliseren overeenkomstig het algemeen streven in Europa om de van huis uit
internationaal georiënteerde dynastieën sterker in de natiestaat te verankeren.
Koningin Emma was voor alles plichtsgetrouw. Een kamerheer die haar na 1900 terzijde stond,
M.I. Pauw van Wieldrecht, stelde vast dat het hof in Den Haag dankzij het fatsoenlijk en waardig
optreden van de regentes een van de meest zedige was geworden in Europa. De keerzijde daarvan
was een zekere saaiheid en een stijf protocol.2 De regentes had zich in de politieke arena staande
kunnen houden door diezelfde constitutionele plichtsbetrachting. De grootste crisis in haar
regeerperiode, een parlementair conflict in 1894 over uitbreiding van het kiesrecht, had zij in goede
banen weten te leiden, omdat ze zich neerlegde bij de politieke oplossing van Kamerontbinding, die
haar van liberale zijde was opgedrongen. Door dit alles verstomde de kritiek op het verschijnsel van
een vrouwelijk staatshoofd. De vernederlandsing van het hof kwam pregnant tot uitdrukking in de
terugdringing van de hoftaal, het Frans, ten gunste van de landstaal. Koningin Emma heeft zich
bovendien met haar dochter overal in den lande laten zien. Ze reisden getweeën en stelselmatig de
provinciehoofdsteden in het noorden, oosten en zuiden af en namen, nu het moderne spoorwegnet de
beweeglijkheid vergroot had, de kans waar om de monarchie op een nationale schaal zichtbaar te
maken. Hun bezoek was overal voornamelijk symbolisch van aard, maar dat was ook juist de nieuwe
expressie van een koningschap in constitutionele begrenzingen.3 ‘Het beeld van een jong koninginnetje
met hangend haar, tezamen met haar moeder, werd een dierbaar gekoesterde herinnering, werd als
het ware met een scherpe naald in het nationale geheugen geëtst.’4
Het rijk dat beiden bereisden was in bestuurlijk opzicht geïntegreerd. De provinciewet (1850) en
de gemeentewet (1851), beide een organieke uitwerking van Thorbeckes nieuwe grondwet, hadden
een einde gemaakt aan eeuwenoud gewestelijk particularisme. Dat gold ten slotte ook voor Limburg,
de meest zuidelijke en in politiek en cultureel opzicht de meest perifere provincie ten opzichte van
het centrum Holland. Het was eerst ondubbelzinnig in het koninkrijk ingevoegd, nadat op een
internationale conferentie in Londen in 1867 was vastgesteld dat het groothertogdom Luxemburg en
impliciet het hertogdom Limburg niet langer deel uitmaakten van de (Noord-)Duitse Bond. Limburgers
hadden zich in 1830 bij het opstandige en nieuwe België willen voegen en in 1848 hier en daar de
zwart-rood-gouden vlag uitgestoken in een gebaar van adhesie aan de pleitbezorgers van een Duitse
eenheid, waartoe zij ook wel wilden worden gerekend. Het zogeheten Limburgse separatisme zou tot
in 1918 van zich doen spreken. Toen eiste de Belgische regering deze provincie
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(samen met Zeeuws-Vlaanderen) op als prijs voor de overwinning in de Eerste Wereldoorlog - een
eis die een zeker gehoor vond bij het Tweede-Kamerlid voor Weert, H.A.G. van Groenendael. Dat
kostte hem zijn plaats in de katholieke Kamerclub. De katholieke elite in Limburg, in 1918 prominent
gerepresenteerd door jonkheer Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck als eerste minister en door de priester
W.H. Nolens als leider van de grootste Kamerfractie, wenste over haar loyaliteit jegens de Nederlandse
staat geen misverstand te laten bestaan.
Terwijl de constitutionele democratie de monarchie had overvleugeld, was er een publiek verlangen
naar koninklijke symboliek. Een met hartstocht gevoerde discussie in het radicale tijdschrift De
Kroniek uit 1896 had aangetoond dat de zedelijke of zelfs mystieke betekenis van het koningschap
werd toegejuicht in een tijd waarin het symbolisme in de kunst toonaangevend was. In mei 1896
woonde de jonge kunstenaar Marius Bauer, op reis naar het Ottomaanse rijk waar hij de oosterse
inspiratie placht te vinden voor zijn schilderijen en tekeningen, in Moskou de kroning bij van tsaar
Nicolaas II. Hij raakte ervan opgetogen en schetste in een reisbrief in De Kroniek het visioen van de
tsaar, toen deze verscheen ‘hoog op de bovenste trede van de hooge scharlaken trap, in de volle
schittering van het goudbrocaat en zijn kroon vonken uitwierp in het felle zonlicht, en hij de scepter
en appel wijd hield uitgestrekt, en toen het ontzachelijk gejuich van die duizenden menschen en het
gebulder der kanonnen, het geschetter der bazuinen en het gedreun der klokken van gansch Moskou
galmde over de gouden koepels’. Toen scheen Bauer hem ‘waarlijk majestueus’ toe en ‘enig heerscher
over zijn groot volk’. Het weekblad De Kroniek werd geredigeerd door de radicaal en latere socialist
Pieter Lodewijk Tak, een liefhebber van het goede leven maar begiftigd met een gevoel voor sociale
rechtvaardigheid. Hij riposteerde met een hoofdartikel waarin hij vaststelde, dat bij ‘bewusten’ (zoals
Bauer) de fascinatie voor de schittering van de almachtige tsaar een uiting was van ‘byzantinisme’
maar bij het volk een uiting van ‘kinderlijkheid’. ‘Men begint zich hier en daar te emancipeeren maar
de meerderheid der volken is de kinderschoenen nog niet ontwassen.’ Achter het ‘prachtvertoon’ in
Moskou, aldus Tak, werd de ellende verborgen van een verwaarloosd volk.5
Deze opmerking bracht de katholieke componist en essayist Alphons Diepenbrock in het geweer.
Hij zag in de kroning een van de ‘manifestatiën van levensmagnificentie, die de dalende zon van
Koning- en Keizerschap als afscheidsgroet zendt aan deze steeds glansloozer wordende aarde’ en
betoogde dat in de monarchie de idee voortduurde van de heerlijkheid der oude tijden die het leven
waarde verleende. Hij hoopte met Tak op betere maatschappelijke verhoudingen, maar wees
verafgoding van wat men ‘volk’ noemde en de materialistische miskenning van het geestelijke af.
Op zijn ingezonden brief volgde een debat, waarin de esthetische betekenis van de monarchie werd
gesteld tegenover de ethische noodzaak van sociale rechtvaardigheid en de nieuwe ideologie van het
socialisme. Schrijvers als Frederik van Eeden, Lodewijk van Deyssel, Frank van der Goes en Cornélie
Huygen lieten zich niet onbetuigd, maar ook de portrettist Jan Veth mengde zich in de discussie en
de filosoof J.D. Bierens de Haan, die een idealistische zienswijze op de koning vertolkte als
vertegenwoordiger van de idee van gerechtigheid. Het debat eindigde onbeslist. Maar het koningschap
was een thema geworden, waarop zich scheidden wie voorheen zich geestverwant had geacht.6
Kunstenaars, die in De Kroniek ieder vanuit hun discipline hun bijdrage wilden leveren aan de
samenhang der kunsten (gemeenschapskunst), raakten ver-
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scheurd tussen voorkeur voor het moderne socialisme en de voorliefde voor een archaïsch of
archaïserend koningschap.
Een andere vorm van publieke verbeelding van het koningschap kon worden gevonden in de twee
zogeheten koningsromans van de schrijver Louis Couperus, Majesteit (1893) en Wereldvrede (1895).
Hij koesterde de luister van de monarchie, maar portretteerde de koning als symbool van zedelijk
handelen. Beide boeken werden op het moment van hun verschijnen opmerkelijk goed ontvangen en
zijn verscheidene keren herdrukt en vertaald. Daarna raakten ze in vergetelheid.7 De bloei van dit
genre was tijdgebonden; populair waren de koningsromans vooral in het republikeinse Frankrijk na
de Commune. Couperus' boeken bieden een panopticum van de toenmalige monarchieën; de gegevens
waren door de auteur bijeen gelezen uit geïllustreerde tijdschriften. De nadruk lag op de psychologische
en ethische implicaties van het koningschap. Lodewijk van Deyssel zag daarin juist het argument
voor zijn kritiek, omdat de romans niet voldeden aan het beeld van de koning als wijsgeer en dichter,
ziel en gestalte van grote gebaren. Couperus' portret van de jonge kroonprins Othomar uit Wereldvrede
is ontleend aan Tolstojs ideaal van een koninklijke liefde voor het volk. Deze Othomar, waarin opnieuw
de persoon van de kroonprins en latere tsaar Nicolaas II zichtbaar wordt, poogde de eigentijdse crisis
van de monarchie te dempen door afstand te nemen van zijn autoritaire vader en zich te binden aan
een utopisch streven naar internationale saamhorigheid. Door zijn sensitieve persoonlijkheid bleek
hij in staat begrip te krijgen voor het volk, een ‘volkskeizer’ te worden. De monarchie werd hier als
ethisch hoogtepunt van een beschaving begrepen.8 Niet ondenkbaar is het zelfs dat de echte Nicolaas
II een (Duitse) vertaling van Wereldvrede onder ogen heeft gehad.
De intronisatie van de Nederlandse koning bestaat uit twee gedeelten: een eenvoudige aanvaarding
van de regering per proclamatie en een plechtige inhuldiging in de verenigde vergadering van de
Staten-Generaal. Deze inhuldiging - géén kroning - is in feite de officiële afsluiting van een wederzijds
contract tussen vorst en onderdaan. De formule gaat terug op de feodale verhouding in de
middeleeuwen, waarin de landsheer bescherming aanbiedt in ruil voor de hulde van zijn
ondergeschikten, en herinnert aan de ‘Blijde Incomste’, de intocht van de landsheer in zijn gebied;
aan de gewestelijke en eigenlijk republikeinse tradities in de Nederlanden. De hermelijnen mantel,
die bij deze eedsaflegging werd gedragen, en de regalia, die op een tafel waren uitgestald, vormden
de koninklijke dimensie van deze plechtigheid.
Amsterdam was in de grondwet van 1814 aangewezen als stad van de inhuldiging, maar het is er
niet op gebouwd. Het was een koopmansstad als Venetië en miste dus de paleizen en de ruimte van
een paradeplaats, die voor een vorstelijke residentie vanzelfsprekend waren. De plechtigheid vond
plaats op de Dam, een plein naar burgerlijke maat, in een gebouw dat van oorsprong een imposant
stadhuis was, en in een Nieuwe Kerk, vanouds een laatgotische parochiekerk, die intussen ‘als
bewaarplaats van praalgraven in 't klein de rol van Westminster-Abdij vervult’.9 De herordening van
de Amsterdamse binnenstad, de consequentie van nieuwe infrastructurele werken zoals het
Noordzeekanaal en de binnensteedse verbinding van spoorwegen langs de IJ-oever, was in 1898 nog
in volle gang. Dat gold ook voor de (omstreden) demping van grachten voor verkeersdoorbraken en
voor de bescheiden poging tot aanleg van een boulevard naar het Parijse voorbeeld, het Damrak. De
intocht en rijtoer van de nieuwe koningin gingen dan ook grotendeels door smalle straten.
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En het is niet verwonderlijk dat het bekendste schilderij van deze koninklijke tocht - van Otto Eerelman
- is gemaakt op een van de weinige pleinen van allure in het negentiende-eeuwse Amsterdam: het
Frederiksplein, waar op de plaats van de Utrechtse poort, naar het voorbeeld van het ‘Crystal Palace’
in Londen, een gebouw van glas en ijzer was opgetrokken, het Paleis voor Volksvlijt.
Op 6 september 1898 legden koningin Wilhelmina en de leden van de Staten-Generaal, die volgens
voorschrift in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijeen kwamen, wederzijds de eed van trouw aan de
grondwet af. De ceremonie was vereenvoudigd doordat de afgevaardigden zich vanaf hun zitplaats
in de kerk uitspraken; ze behoefden zich dus niet meer voor de troon te presenteren. Wilhelmina had
haar gehoor ‘geëlektrificeerd’ door haar helder uitgesproken rede (waarin ze zich vereenzelvigde met
haar vader) en door haar eedsaflegging.10 Een religieuze dimensie kende deze inhuldiging niet meer,
sinds in 1848 de nieuwe grondwet de scheiding van kerk en staat stipuleerde. Drie dagen na de
plechtigheid woonde koningin Wilhelmina in haar residentie te 's-Gravenhage een dienst bij in de
hervormde Grote of Sint Jacobskerk, waar de hofprediker, G.J. van Flier, voorging en het koor liederen
en psalmen zong op tekst van de dichter-dominees Nicolaas Beets en J.J.L. ten Kate. ‘Toen de
Koninginnen te 4.40 uur het kerkgebouw verlieten, werden Zij voorafgegaan door vier weeskinderen,
twee jongens en twee meisjes, die bloemen strooiden op Haar pad’, meldde het officiële gedenkboek.11
In de koninklijke plechtigheden waren weeskinderen regelmatig aanwezig. Zij konden voor een
bijvalsbetuiging in groepsverband worden opgeroepen, maar vertegenwoordigden ook het ideaal van
een burgerlijke opvoeding en vorstelijke liefdadigheid.
Wat heeft deze inhuldiging van koningin Wilhelmina gemaakt tot de luisterrijke gebeurtenis zoals
die in de collectieve herinnering van tijdgenoten is opgeslagen? Een herinnering, die ook in beelden
is gevangen want de hoogtepunten zijn niet alleen ruimschoots gefotografeerd maar ook verfilmd.
De film is in het gehele land vertoond en trok als een moderne verbeelding van de plechtigheden grote
aandacht. In welk opzicht voldeed dit feest aan de tendens van een rituele uitvergroting, die zo typerend
werd geacht voor de monarchie rond de eeuwwisseling?
Het eerste antwoord wordt gevonden in de jeugd van de nieuwe koningin - een ontroerende en,
voor wie er ontvankelijk voor was, zelfs mystieke factor in de plechtigheid. De ‘oogappel der natie’
werd ze genoemd.12 De hoofdredacteur van het liberale Algemeen Handelsblad, Charles Boissevain,
zag in Wilhelmina de verpersoonlijking van ‘de lyrische zijde van het Koningschap, hetwelk in
eendracht ons land bijeenhoudt’.13 In tal van gelegenheidsverzen werd deze jeugd bezongen. ‘'t
Koningskind komt tot haar Vaders troon! Koningin in 's Hemels gunst geboren’, dichtte de predikant
en poëet van nationale reikwijdte Nicolaas Beets, die zijn kunst meermalen dienstbaar had gemaakt
aan de koninklijke familie.14 ‘Gij, ons Oranjemaagdelijn, nu onze hooggezeten Vrouwe, gij wijdt een
nieuwen eeuwkring in’, zo opende de priester en prominente politicus H.J.A.M. Schaepman zijn
Kroningslied. Het riep associaties op met de liedcultuur rondom de Maagd Maria.15 Dezelfde
burgerklasse, zo schreef het bestuur van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDAP) in een
kritisch manifest, ‘die in 1848 het koningschap in Nederland maakte tot een schijn, tot een ornament
van den staat, stelt zich thans aan als hield ze het koningschap voor het plechtanker van het geheele
vaderland’.16
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Nooit was ook de Nieuwe Kerk uitbundiger versierd geweest. Hoog in het gewelf hing een reusachtig
baldakijn met neerhangende slippen. Achter het koperen koorhek rees een woud van palmen op, een
verwijzing naar Nederlands-Indië. In de kerk waren naast de wapens van de Nederlandse provincies
ook die van Batavia en Paramaribo opgehangen. In deze versiering en in de aanwezigheid van Indische
vorsten kwam tot uiting wat al langer in de beeldvorming van Nederland op internationale
tentoonstellingen gebruikelijk was geworden: de koloniën werden geacht een integraal bestanddeel
te zijn van het rijk. Het draagbaldakijn, een traditioneel element in een intronisatie, was teruggekeerd
in de vorm van een pergola van visnetten, waaronder de nieuwe koningin moest schrijden vanaf het
Paleis tot aan de Nieuwe Kerk.17 Het maritieme karakter paste in het algemeen concept van stedelijke
versiering. Het Amsterdamse comité van ingezetenen had de architecten Ed. Cuypers en

De Herengracht in Amsterdam, tijdens het
inhuldigingsfeest van Wilhelmina versierd door
de architect Willem Kromhout.

Koningin Wilhelmina begeeft zich onder een pergola
van visnetten op weg naar haar inhuldiging in de
Nieuwe Kerk.
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Burgers uit Amsterdam vormen een erewacht van ruiters tijdens de inhuldiging.

Willem Kromhout uitgenodigd om de hoofdstad feestelijk op te tuigen. In het bijzonder Kromhout,
die naam zou maken als ‘constructivist’ en als architect van het nieuwe hotel Américain, week af van
het traditionele repertoire van erepoorten en de in imitatiesteen uitgevoerde triomfbogen. In plaats
daarvan schiep hij een ‘oprechte versiering’, die niet speciaal het natuurlijke schoon van de straat of
het plein moest verfraaien. Hij koos voor een maritiem hoofdthema, omdat daarin een ‘specifiek
Nederlandsche versieringswijze’ tot uiting kwam. Tijdgenoten kenschetsten speciaal de avondlijke
lichttooi als uitdrukking van ‘Venetiaansche nachten in Amsterdam’.18
Was de kern van de inhuldiging de (plechtige) afsluiting van een staatscontract, aan de rituele
uitvergroting daarvan lag het streven ten grondslag om het zelfvertrouwen van de natie luister bij te
zetten. De feestelijke ondernemingslust is zichtbaar in de hoeveelheid en inhoud van de manifestaties.
Ze is kenmerkend voor de herkomst van haar organisatoren want de inhuldiging van 1898 was een
burgerlijk feest. Op drie thema's valt in de beschrijving de nadruk: de bloei van een orangisme ‘nieuwe
stijl’, de accentuering van een cultureel nationalisme en een doelbewuste poging tot popularisering
van de volkskunde in Nederland.
Amsterdam en 's-Gravenhage waren uitgekozen als centra van de feestelijkheden, maar overal in
den lande vormden zich burgercomités, al waren die in het noorden talrijker dan in het zuiden. Er
werden voor deze feestelijke gelegenheid ook burgerwachten gerekruteerd voor de intocht van koningin
Wilhelmina in Amsterdam en de rijtoer na haar inhuldiging. Er was een Keurvendel Prins Maurits
gevormd, dat de plechtigheden te voet moest opluisteren. Daarnaast werd er een erewacht samengesteld
onder de naam Klein maar dapper,

Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur

51

Open Universiteit

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

28
bestaande uit tweehonderd jongens in de leeftijd tussen tien en dertien jaar. Ten slotte was er een
ruitertroep gevormd van ruim honderd burgers te paard. Het commando daarover kwam na de nodige
rivaliteiten uiteindelijk in handen van H.L.M. Luden, president van de arrondissementsrechtbank in
Amsterdam. Het vaandel voor deze ruitererewacht was door een ‘comité van damespatronessen’
besteld en in de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd vervaardigd. Enerzijds was de regie dus in
burgerlijke handen. Van de andere kant werd er weinig nagelaten om de militaire kant van het
inhuldigingsfeest te onderstrepen. Het rijkswapen bij voorbeeld werd de Nieuwe Kerk ingedragen
door de éénogige generaal K. van der Heijden, een hardhandige en achteraf dus omstreden held van
de Atjeh-oorlog. En de grote sportmanifestatie waarmee in Den Haag het officiële feest werd afgesloten,
werd geregisseerd door een comité van uitsluitend adellijke en militaire leden.
Een opmerkelijk accent in de organisatie van het feest was de monarchale beeldvorming van de
Oranje-dynastie. Er werd met voorbijgaan aan de ‘staatse’ alternatieven een historische continuïteit
geconstrueerd vanaf Willem van Oranje tot aan de nieuwe koningin. Dat werd in de eerste plaats
gerealiseerd door een koninklijk element aan te brengen in de decoratie van de Nieuwe Kerk. Voor
deze gelegenheid had Otto Mengelberg een gedenkraam vervaardigd, dat werd aangebracht boven
de ingang aan de Damzijde, waardoor de koningin tijdens de inhuldigingsplechtigheid de kerk binnen
zou komen; de Oranje-dynastie in glas en lood. Op dat raam waren de vijf stadhouders, sommige
echtgenotes en de drie koningen afgebeeld. De voorstelling eindigde met Wilhelmina. In de officiële
aubade voor het paleis werd het Wilhelmus gezongen op een nieuwe tekst. De tekstdichter was voor
deze gelegenheid uiteraard Nicolaas Beets. Hij maakte van het lied, dat naar Willem van Oranje
verwijst, een vrouwelijke vorm; in het tweede en derde couplet zongen de verzamelde koren over
Wilhelma van Nassouwe.
Aan het dynastieke thema werd in het Rijksmuseum een expositie gewijd. De organisatoren, een
comité van Amsterdamse ingezetenen onder leiding van koopman Pieter van Eeghen, wilden door
een tentoonstelling van uit binnen- en buitenland verzamelde afbeeldingen, schilderijen en materiële
voorwerpen van de Oranjes de belangstelling wekken voor het voorgeslacht van de ingehuldigde
koningin. Het feest kende ten slotte een historisch-allegorische optocht, die op het IJsclubterrein (nu
Museumplein) achter het Rijksmuseum voorbijtrok. In de selectie van thema's waren drie groepen
gevormd: Willem van Oranje en de zijnen, een cohort van zeehelden en ontdekkingsreizigers en ten
slotte een uitbeelding van het hof van stadhouder Frederik Hendrik. Alleen de leden van de
Oranjedynastie waren te paard gezeten. In tal van provinciesteden werden zulke historische optochten
of maskerades gehouden. In de frequentie van zulke thema's kon men een doelbewuste poging zien
om de Oranje-dynastie stevig in de geschiedenis te laten wortelen.19
Het blijvende deel van deze dynastieke beeldvorming is de Gouden Koets geweest: een Amsterdams
cadeau dat in 1898 is gemaakt uit materiaal van uitsluitend Nederlands of Nederlands-Indische
herkomst en dat sindsdien een onmisbaar element is geworden in de representatie van de Nederlandse
monarchie. Een gouden koets is in de Europese monarchieën de kroningswagen bij uitstek. Dat zij
na de inhuldiging aan de stallen van de Oranjes kon worden toegevoegd, kan worden uitgelegd als
een (late) erkenning van hun verworven koninklijk aanzien, een moderne variant van de royalistische
traditie. Het initiatief voor de aanmaak van dit rijtuig kwam van de Oranjevriendenkring in de
Willemstraat in wat toen
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Koningin Wilhelmina bezoekt met haar moeder, koningin Emma, in het Paleis voor Volksvlijt de Gouden Koets,
haar geschonken door de burgerij van Amsterdam.

een arbeiderswijk was in Amsterdam, de Jordaan. In de ‘Vereeniging van het Amsterdamsche Volk’,
die het benodigde kapitaal in dubbeltjes en kwartjes moest verzamelen en dit geschenk moest aanbieden,
werden orangistische vertegenwoordigers uit andere arbeiderswijken opgenomen. Zo werd dit geschenk
een nieuwe bijdrage tot de traditionele beeldvorming van Oranje als ‘volkskoning’. Maar waar tot
aan de jaren zeventig de socialist Klaas Ris zijn arbeiders dat beeld ook nog had kunnen voorhouden,
had in 1898 deze hulde aan de vorst een antisocialistische ondertoon.20
In de historische optochten maar ook in de hoofdartikelen en afbeeldingen werd herhaaldelijk
herinnerd aan een roemrijk verleden van de Republiek. De georganiseerde evocatie van de Nederlandse
Gouden Eeuw vond haar hoogtepunt in de Rembrandttentoonstelling, het meest succesvolle onderdeel
van het inhuldigingsfeest. Het initiatief daartoe was afkomstig van de Amsterdamse
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae en was overgenomen door de hoofdstedelijke commissie van
ingezetenen. Voor de Rembrandtwaardering was deze tentoonstelling van groot belang. Meer dan
ooit werd in 1898 deze schilder beschouwd als het nationale genie. De inrichting van dit evenement,
Rembrandts eerste overzichtstentoonstelling, is het werk geweest van de kunsthistorici Abraham
Bredius en C. Hofstede de Groot, die de 123 schilderijen en 350 tekeningen uit binnen- en buitenland
hadden geselecteerd en verworven. Ze werd gehouden in het Stedelijk Museum, want het initiatief
daartoe lag bij de burgerij. Dat betekende dat het Rijksmuseum het
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pronkstuk uit zijn verzameling, de in een erezaal opgehangen Nachtwacht, tijdelijk moest afstaan.
De verhuizing van dit schilderij leidde vervolgens een nieuwe discussie in over de oorspronkelijke
plaatsing ervan in Cuypers' bouwwerk.21 De Rembrandt-expositie werd naar de toenmalige maatstaven
een groot succes. Men telde ruim 50.000 bezoekers. In de eerste dagen van november was de
toegangsprijs verlaagd tot een kwartje, waardoor er nog eens bijna 8000 nieuwsgierigen op afkwamen.
Het besef van vaderlandse geschiedenis kon ten slotte ook worden verlevendigd in een bezoek aan
de tentoonstelling van Nationale kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen eveneens in het
Stedelijk Museum - een verzameling van stukken die gedeeltelijk in 1898 nog werden gedragen of
nog konden worden achterhaald. De commissie van voorbereiding stond opnieuw onder leiding van
de koopman Van Eeghen, die de uitvoering toewees aan J.E. van Someren Brand, de conservator van
het nieuwe museum. Ongeveer 225 kostuums werden getoond volgens een historische indeling van
het Nederlandse volk in de drie stammen: Franken, Friezen en Saksen.22 Aan de koloniale samenleving
moest een collectie Indische poppen herinneren uit de verzameling van E.S. Ali Cohen. De
tentoonstelling was succesvol en moest worden verlengd. Ze trok uiteindelijk ruim 25.000 bezoekers.
Bovendien werden naar schatting 6.000 schoolkinderen samen met hun onderwijzers op deze
aanschouwelijke wijze vertrouwd gemaakt met de toenmalige volkskundige inzichten. Deze
tentoonstelling is een hoogtepunt geweest in de georganiseerde publieke belangstelling voor
Nederlandse folklore. In het streven naar een historisch natiebesef schiep deze expositie ten opzichte
van de overheersende evocatie van de Republiek en van de Gouden Eeuw het alternatief van beelden
van een Germaanse oorsprong van het Nederlandse volk.
Eén belangrijke manifestatie viel niet binnen het officiële feestprogramma: de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Deze werd twee maanden voor de inhuldiging in Den Haag
geopend. De expositie was opgezet naar het voorbeeld van het ‘vrouwengebouw’ op de
wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago en paste in een internationale ontwikkeling van bijzondere
aandacht voor vrouwenarbeid op zulke manifestaties. Een aantal actieve feministes greep de intronisatie
van een vrouwelijk staatshoofd aan om in Nederland de omstandigheden en vooral ook de
mogelijkheden van werkende vrouwen te belichten. De nieuwe koningin liet zich wel zien op de
Haagse tentoonstelling, maar ze vermeed ieder teken van adhesie aan het politieke feminisme.
Desondanks werd het een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het Nederlandse feminisme
rondom de eeuwwende, want de tentoonstelling kon door haar brede uitstalling van 26
beroepscategorieën en door de concentratie van een twaalftal conferenties een doeltreffende voorlichting
bieden over wat in Nederland in 1898 omstreden was: vrouwenarbeid.23 In 1899, een jaar na de
tentoonstelling, werd de eerste vrouwelijke inspecteur van de arbeid benoemd.
Een buitengewone manifestatie mag tenslotte ook de demonstratieve afwezigheid tijdens de
inhuldiging heten van de twee Kamerleden van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP),
P.J. Troelstra en H.H. van Kol. Ook een onafhankelijke socialist, het Tweede-Kamerlid G.L. van der
Zwaag, woonde de plechtigheid niet bij. Opmerkelijke afwezige was voorts de leider van de
antirevolutionairen, Abraham Kuyper, die in september 1898 de oceaan was overgestoken om aan de
universiteit van Princeton de ‘Stone-Lectures’ te verzorgen over het hedendaagse calvinisme. In zijn
geval was het wegblijven geen openbaar blijk van republicanisme, al waardeerde hij de calvinistische
variant ervan.

Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur

54

Tekst 3

31

Koningin Wilhelmina vertoont zich op het balkon van het Paleis op de Dam in Amsterdam aan haar onderdanen.

De afwezigheid van de socialistische afgevaardigden was politiek gemotiveerd. Zij legden niet de
eed of belofte van trouw af aan de monarchie, die zij verwierpen. Hun afwezigheid - zonder
kennisgeving - onderstreepte ook de toenmalige politieke afgrenzing van liberale en confessionele
groeperingen ten opzichte van de revolutionair socialistische maar ook de sociaal-democratische. In
de officiële manifestaties had het burgercomité nadrukkelijk ook leden van de algemene en
confessionele werkliedenverenigingen willen mobiliseren. Zij maakten deel uit van de
historisch-allegorische optocht en stonden opgesteld tijdens de intocht van de nieuwe koningin in
Amsterdam. De SDAP had op haar beurt in een manifest laten weten dat de moderne arbeidersbeweging
zich van de feesten afzijdig zou houden, ook al zou men begrip tonen voor de roes die ervan uitging.
Wij weten wel dat de arbeider in zijn vreugdeloos bestaan behoefte gevoelt om eens een
enkele maal zorg en kommer op zij te zetten en zich te werpen op den roes der
feestvreugde. Vandaar dat de groote massa waarschijnlijk zal behooren onder degenen
die feestvieren. Maar deze onbewuste uitingen van dorst naar wat levensvreugde moeten
de grootse taak die het arbeidende volk te vervullen heeft, niet op den achtergrond
dringen.24
Het inhuldigingsfeest heeft alles overtroffen. Andere festiviteiten zoals de herdenking van het
vijftigjarig bestaan van Thorbeckes constitutie (1848) of die van de Vrede van Munster
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(1648) stelde het in de schaduw. Onder liberale leiding en met confessionele instemming werd in
Nederland de monarchie per feestelijk plebisciet (opnieuw) vastgeklonken in het natiebesef. Toen
ook werd de verjaardag van Wilhelmina, 31 augustus, van prinsessefeest een koninginnedag; een
feestdag van staatswege die in naam van de Oranje-dynastie tegenstellingen voor 24 uur kon doen
vergeten, al bleven overtuigde socialisten aan de kant staan.

Intermezzo: hoogtij van het liberalisme
Typerend was de interne discussie over de eerste troonrede van koningin Wilhelmina kort na haar
inhuldiging. De eerste minister, de liberale politicus en bankier N.G. Pierson, had haar op de
gebruikelijke wijze een ontwerp doen toekomen, dat zij vervolgens had teruggestuurd met het verzoek
om aan het Indisch leger hulde te brengen en enige waarderende woorden te wijden aan de land- en
de zeemacht. De lof voor de militaire prestaties in Atjeh werd neergeschreven. Maar op het tweede
verzoek antwoordde Pierson dat het kabinet de troonrede bij de aanvang van een nieuw koningschap
had willen kuisen van ‘overtollige mededeelingen’ en dat de ‘stereotypen volzin’ over de strijdkrachten
daaronder werd gerekend. Een zin van die strekking zou de burgerlijke ambtenaren op de gedachte
brengen te worden achtergesteld. Dat gold des te meer in een jaar waarin de leden van land- en
zeemacht ‘zich tot de gewone werkzaamheden hebben bepaald, terwijl de invoering van nieuwe en
belangrijke wetten aan talrijke groepen van burgerlijke ambtenaren bijzonder zware eischen heeft
doen stellen’.25 In de uiteindelijke versie van de troonrede werd er geen bijzondere waardering
uitgesproken voor de strijdkrachten.
De vergroting van het ambtenarencorps in tal en taken kan worden uitgelegd als een bewijs van
uitbreiding van de overheidsinterventie en als teken van een groeiende verwevenheid van staat en
maatschappij. Daaraan werd rond de eeuwwisseling leiding gegeven door liberale kabinetten. Het
laatste decennium van de negentiende eeuw was een electoraal hoogtepunt van het liberalisme in
Nederland. Vanaf 1891 tot en met het begin van de nieuwe eeuw kon deze politieke stroming haar
stempel drukken op de verhouding tussen staatsburger en staat, en op de invloed van de overheid in
de samenleving. ‘Zelden was het radicale liberalisme in Nederland etatistischer dan in deze periode
en nooit was het produktiever.’26 De liberale wetgever was in de parlementaire behandeling ervan
bovendien effectief. In de nieuwe eeuw was de verhouding tussen burger en staat gemoderniseerd en
was de overheid gemachtigd om bepaalde vormen van sociale zekerheid te garanderen of leiding te
geven aan de volkshuisvesting.
De belangrijkste prestatie van het eerste liberale kabinet onder leiding van G. van Tienhoven
(1891-1894) is de modernisering van het fiscale stelsel geweest. Zij kwam op naam te staan van
Pierson, econoom van internationale reputatie, en bevatte als kern de verschuiving van de indirecte
heffingen naar de belasting op roerend kapitaal en arbeidsinkomen. In deze vernieuwing kon men
drie beweegredenen onderscheiden: een economisch motief, een sociaal en een bestuurlijk. Het eerste
was dat handel en nijverheid in het gehele land konden worden bevorderd door een systeem van
directe heffingen op nationale schaal, zodat aan de verscheidenheid van plaatselijke tolrechten en
accijnzen een einde kon worden gemaakt. Bovendien kon, voorzover het om voedsel ging, de
afschaffing van accijn-
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‘Mr Pierson: Het mes is aangezet; waar zijn de klanten?’ De Amsterdammer, 3 oktober 1897.

zen leiden tot verlaging van de kosten van levensonderhoud en dus bijdragen tot verbetering van de
volksgezondheid. Het bestuurlijk argument luidde dat een hervorming van de staatsinkomsten
noodzakelijk was, omdat de uitbreiding van de staatsinterventie grotere personeelskosten met zich
meebracht. In 1865 was een begin gemaakt met de afschaffing van gemeentelijke en andere accijnzen.
Het verlies aan inkomsten voor de overheidskas wist men gedurende twee decennia te compenseren
door de opbrengst van het Cultuurstelsel in Nederlands-Indië. In de jaren negentig begon die bron
evenwel op te drogen. Daarom doorbrak de liberale minister Pierson de stagnatie met voorstellen
voor een inkomstenbelasting, die in twee delen werd gerealiseerd: in een vermogensbelasting (1892)
en in een bedrijfsbelasting, inclusief het inkomen uit een beroep (1893). In beide vormen weerspiegelde
zich de modernisering van de Nederlandse samenleving. Want de industriële sector en de
dienstverlening profiteerden van deze vernieuwing meer dan de landbouw, terwijl ook sprake was
van een (overigens gematigde) progressie waardoor de rijkeren meer naar draagkracht werden
aangeslagen - een uiting van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de staat.27 In 1900 kon de
belastingdruk worden berekend op 8,2 percent van het Bruto Binnenlands Produkt. Aan het einde
van de twintigste eeuw was dat 42,6 percent.
De modernisering van de burgerrechten kwam in dezelfde periode niet zonder slag of stoot tot
stand. Het kabinet-Van Tienhoven struikelde over de regeling van het kiesrecht. Daarover liepen niet
alleen in de confessionele oppositie maar ook binnen de gouverne-
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Johan Braakensiek, N.G.Pierson, De Amsterdammer, 22 juli 1894.

mentele meerderheid de opvattingen uiteen - van een pleidooi voor algemeen kiesrecht onder
sociaal-liberalen tot handhaving van de belasting (census) als exclusieve voorwaarde in de conservatieve
vleugel. De herziening van de grondwet in 1887 had vrouwen expliciet van het stemrecht uitgesloten
maar het voor mannen mogelijk gemaakt dat naast de belastingheffing andere normen van geschiktheid
en maatschappelijke welstand van kracht werden. Bij een ruimhartige invulling van deze voorwaarden
zag de minister van Binnenlandse Zaken, J.P.R. Tak van Poortvliet, een oppositionele meerderheid
tegenover zich ontstaan. Het conflict leidde tot Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. In het
daarop volgende kabinet van een oud-liberale inslag onder leiding van jonkheer J. Roëll (1894-1897)
bracht de nieuwe minister S. van Houten een gematigder uitbreiding tot stand. In zijn ontwerp werden
aan de traditionele belastingkiezers ‘examenkiezers’ toegevoegd alsmede ‘huurkiezers’, ‘spaarkiezers’
en kiezers, werkzaam in een vast dienstverband; allen uitsluitend van het mannelijk geslacht. De
nieuwe wet van 1896 bezorgde 49 percent van de mannelijke bevolking het kiesrecht. Door de
toenemende welvaart en scholing was dat percentage in 1913 gestegen tot 65. In 1917 werd het
algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, in 1919 dat voor vrouwen.
Ook de invoering van andere burgerrechten geschiedde met een krappe meerderheid. In 1898 werd
na een jarenlange discussie de persoonlijke dienstplicht voor mannelijke burgers
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ingevoerd; de vervanging door ingehuurde krachten werd onmogelijk gemaakt. Het is typerend voor
de ontwikkeling van het toenmalige liberalisme dat deze wet werd gepresenteerd als een vorm van
sociale politiek. De dienstplicht ongeacht rang of stand werd als een daad van sociale rechtvaardigheid
beschouwd en als een bijdrage tot de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid.28 In 1901 werd de
leerplicht van kracht voor kinderen in de leeftijd tussen zes en twaalf jaar. Het was de voltooiing van
een liberaal streven naar opwaardering van het onderwijs als toegang tot de maatschappij. Het was
bovendien een interventie van de staat in het private domein van het gezin, net als de nieuwe wetgeving
inzake kinderbescherming van de liberale minister van Justitie, P.W.A. Cort van der Linden.
Sinds het neerslaan van de Commune van Parijs in 1871 was ook in Nederland ‘de sociale quaestie’
op de publieke agenda gekomen. Het initiatief van de liberaal Van Houten, toen Kamerlid, om
kinderarbeid te verbieden kon in dat klimaat gedijen. In 1886, het jaar van het palingoproer, een uit
de hand gelopen twist over de folklore van het palingtrekken in de Amsterdamse arbeiderswijk de
Jordaan, werd er op aandrang van het liberale Kamerlid Hendrik Goeman Borgesius een parlementaire
enquête gehouden naar de toepassing van Van Houtens kinderwet en naar de toestand van fabrieken
en werkplaatsen in drie Nederlandse steden: in Amsterdam, Tilburg en Maastricht. De liberale agenda
van een sociale politiek werd rond de eeuwwisseling bepaald door drie prioriteiten: interventies van
de staat ten behoeve van de volksgezondheid en volkshuisvesting, bevordering van regulier overleg
tussen werkgevers en werknemers en de totstandkoming van een verzekering tegen bedrijfsongevallen.
De woningwet en de gezondheidswet, die beide in 1901 konden worden afgekondigd, zijn de
pronkstukken geweest van het derde liberale kabinet (1897-1901) onder leiding van Pierson. De eerste
bleek van grote invloed op de stedelijke planning, de tweede schiep een stelsel van inspecteurs, die
zorg moesten dragen voor de kwaliteit van de volksgezondheid. De wet op de zogeheten Kamers van
Arbeid werd in 1897 geschreven door het liberale kabinet-Roëll. De bestrijding van bedrijfsongevallen
ten slotte was de eerste vorm van een sociale verzekering. Er kwam enerzijds een veiligheidswet,
waarin bedrijven met meer dan tien arbeiders aan staatstoezicht zouden worden onderworpen. De
liberale minister C. Lely, die in het kabinet-Pierson de portefeuille van Waterstaat, Handel & Nijverheid
beheerde, wist anderzijds in 1901 een ongevallenwet aangenomen te krijgen, waardoor werkgevers
en arbeiders verplicht werden zich tegen de risico's te verzekeren bij bedrijfsverenigingen en particuliere
ondernemingen onder supervisie van de Rijksverzekeringsbank (70%) of rechtstreeks bij deze Bank.
In het debat over de ongevallenwet was niet meer de legitimiteit van overheidsoptreden het
hoofdthema geweest, maar de grenzen daarvan.29 In dat verschil van opvatting laat zich in het
Nederlandse liberalisme de generatie zeventig onderscheiden van die van negentig. De liberale
stroming die vanaf de jaren zeventig door J. Kappeyne van de Coppello, haar politieke ‘leader’ na de
dood van Thorbecke (1872), of door Sam van Houten in intellectueel opzicht werd vertegenwoordigd,
was geïnspireerd geweest door een politiek project van het ‘dynamisch, produktief kapitalisme,
gedragen en bestuurd door een alliantie van alle beschaafde en produktieve burgers. Handwerkslieden
zouden langzaam maar zeker in dit bondgenootschap opgenomen worden, naarmate de toenemende
welvaart en de verbetering van het onderwijs ook hen tot zelfstandige individuen maakte.’ De uitweg
uit de armoede lag in arbeidzaamheid, rationaliteit en zedelijkheid. De parasitaire ‘aristocratie’
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van landeigenaren en renteniers zou haar macht verliezen, terwijl aan de andere kant de proletarische
onderklasse zou worden gemarginaliseerd. Zo was het perspectief van Kappeyne en Van Houten,
maar ook van Britse liberalen als W.E. Gladstone en John Bright. Zo is hun gedachtegoed door de
politicoloog Stuurman samengevat. In feite gaven zij een eigen uitleg aan het leerstuk van de
‘produktieve arbeid’ als de fundamentele norm van een samenleving, zoals dat met name tot uitdrukking
kwam in het saint-simonisme.30
Was voor de generatie van Kappeyne en Van Houten de bestrijding van de ‘aristocratie’ nog een
prioriteit, voor de volgende, de Britse mannen en vrouwen van het new liberalism of de Nederlandse
groep van liberalen en katheder-socialisten rondom het Sociaal Weekblad, had deze doelstelling geen
praktische betekenis meer. Voor hen was juist het vraagstuk van het proletariaat urgent geworden,
omdat zij deze klasse in omvang zagen toenemen en de groei van de massaproductie deed vermoeden
dat het voorlopig nog wel zo zou blijven.31 In de doctrine van de productieve deugd was de
zelfstandigheid van de burger gedefinieerd in termen van economische en morele prestatie. Wie er
op eigen kracht niet kon komen, viel buiten de politieke gemeenschap want werkloosheid werd gezien
als het gevolg van zedelijke onbekwaamheid van de enkeling. Dat nu werd door sociale liberalen in
twijfel getrokken. Zij meenden dat positief ingrijpen door de staat geboden was wanneer individuen
buiten hun eigen schuld in de verdrukking raakten. Hun kijk op de economische conjunctuur of op
bedrijfsongevallen en ziekte impliceerde dat zulke omstandigheden in de moderne industriële
maatschappij eerder regel dan uitzondering waren. De individuele vrijheid ging niet meer alleen
vóóraf aan de staat, zij werd eveneens mogelijk gemaakt door de interventie van de overheid.
Staatsmacht was in de verhouding tot de burger niet meer uitsluitend een beperkende dwang maar
ook een instantie die voorwaarden schiep en kansen.32
Tegen de eeuwwisseling waren sommige sociaal-liberalen zich naar Frans voorbeeld radicalen
gaan noemen. De hoofdfiguur in deze stroming was Marie Willem Frederik Treub, die een nieuwe
‘etatistische’ gemeentepolitiek kon uitvoeren toen hij in 1893 werd gekozen tot wethouder in
Amsterdam. In 1896, na een betrekkelijk korte ambtstermijn, werd hij hoogleraar in de
staathuishoudkunde aan de Amsterdamse universiteit. Treub was van oordeel dat de Franse Revolutie
weliswaar oude gemeenschapsbanden en feodale instellingen terzijde had geschoven, maar dat men
sindsdien te ver was doorgeschoten in een grenzeloze uitbreiding van de vrijheid. Daardoor was de
maatschappij geworden tot een verzameling van op zichzelf staande enkelingen die ‘in ongebonden
wedijver met elkaar verkeerden’. De staat moest gelijkheid in ontwikkelingsvoorwaarden van
enkelingen bevorderen (of terugvorderen), ze moest het individuele eigendomsrecht aan beperkingen
onderwerpen en ze moest economische activiteiten van een monopolistisch karakter overnemen uit
de handen van particulieren. Treub was wat Stuurman heeft genoemd ‘utilitair-darwinistisch’: hij
verwierp de opvatting dat de maatschappelijke verbetering voortkwam uit een overlevingsstrijd van
allen tegen allen, maar bepleitte de noodzaak van ‘gelijke levensvoorwaarden’, waarin iedere
staatsburger zich naar zijn vermogen kon ontwikkelen.33
Het liberalisme was in 1900 een brede stroming. Als politieke expressie van een maatschappelijke
elite klonk het overal daar waar actieve en gegoede burgers in sociaal of cultureel opzicht van zich
lieten horen.34 Zoals een vroege generatie van liberalen zich voor een breed discours over letterkunde
en maatschappij had bediend van het tijdschrift De Gids (1837), zo kwamen in de jaren tachtig de
hervormingsgezinde liberaal Willem van der Vlugt
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of de kathedersocialist H.P. Quack aan het woord in datzelfde letterkundige orgaan.35 Maar zo vertoonde
zich ook de nieuwe jaargang van radicalen in De Nieuwe Gids (1885), het alternatieve strijdschrift
van kunstenaars en intellectuelen, die allen geboren waren tussen 1855 en 1865 en die zich met de
aanduiding van een generatie zou sieren: de tachtigers. Hen bond niet zozeer een gemeenschappelijk
literair programma, maar het besef - in de woorden van de dichter Willem Kloos - van ‘één jonger
geslacht’ te zijn, ‘waarvan de verschillende leden onderling zeer verschillen in meeningen en werk
en grootheid, maar die toch allen staan tegenover één vijand, het oudere geslacht, het eene hierom,
het andere daarom’. De groep placht elkaar te ontmoeten in de bierhuizen in de Amsterdamse
binnenstad en kreeg zo de bijnaam ‘biernomaden’. Een van hen, Frank van der Goes, beursmakelaar
maar ook docent aan de nieuwe Toneelschool, zag zichzelf en zijn bentgenoten, ‘Jong Amsterdam’,
gedreven door ‘de onstuitbare invloed der groote, der historische evolutie’. Hij trok erop uit in een
politieke campagne tegen de liberale bourgeoisie, zoals zijn mederedacteuren zich ten strijde gordden
tegen de burgerlijke literatuur. In de jaren negentig zou deze samenhang niet langer standhouden. Uit
de bohème stapte Van der Goes de politieke arena binnen om via het radicalisme zich een weg te
banen naar het socialisme.36
De kern van de liberale richting was vanouds gevormd door het patriciaat. Dat bestond deels uit
regentenfamilies, die door Willem I na 1813 niet waren geadeld of die een lange traditie kenden in
het openbaar bestuur. In de tweede helft van de eeuw hadden zich ook nieuwe geslachten in de
koophandel, de industrie, het expanderende bankwezen of de krijgsmacht daarin gevoegd. Tot 1913
zou het aandeel van dit patriciaat in de liberale clubs onevenredig hoog blijven.37 De aristocratie in
Nederland daarentegen was sinds de grondwet van 1848 geen grote conservatieve machtsfactor
geweest. Tussen de eerste verkiezingen voor de Tweede Kamer nieuwe stijl in 1849 en die na de
volgende grondwetswijziging, in 1888, waren de meeste adellijke Kamerleden te vinden geweest
onder de conservatieve of protestantse afgevaardigden. Na 1870, toen de conservatieve richting aan
kracht en inhoud had verloren, hadden zulke politiek actieve families hun voorkeur gericht op de
Anti-Revolutionaire Kamerclub. Adel en patriciaat tezamen vormden ongeveer twintig percent van
het mannelijke electoraat. Maar in de periode tussen 1848 en 1887 bedroeg hun aandeel in de Tweede
Kamer zestig tot zeventig percent. Kort voor de grondwetswijziging van 1887 zette zich een daling
in, maar eerst in de Tweede-Kamerverkiezingen van 1913 traden moderne partijverhoudingen aan
het licht en kwam hun gedeelte onder de 50 percent.38
Noties van partijdiscipline en noodzaak tot eenheid in strijd pasten niet in het liberale elitebesef.
Na 1848, toen nieuwe groepen zich konden engageren in de verkiezingen voor parlement en
gemeenteraad en de openbare meningsvorming meer kon worden gepolitiseerd, hadden liberale burgers
in diverse steden debating societies opgericht, waarin niet alleen de uitkomst van het debat maar ook
de discussie zelf, de redetwist, tot kunst of kunde werd verheven en de ‘deftigen parlementairen
redeneertrant’ tot norm.39 Zij bestonden naast de liberale kiesverenigingen, die vanwege het vigerende
districtenstelsel vooral lokale betekenis hadden, maar deelden met deze de deftigheid en het
sociëteitskarakter. ‘Het liberalisme was in Nederland de hele negentiende eeuw door zo sterk en
superieur’, schreef Ernst Kossmann, ‘het werd bij de verdediging van zijn belangen zo weinig en zo
zwak bestreden dat het er geen behoefte aan had de rangen te sluiten, de slagorde op te stellen, de
steun te mobiliseren.’ Er moest een confessionele partij op nationale schaal worden
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gesticht - de Anti-Revolutionaire Partij in 1878 - alvorens liberalen zich in een Liberale Unie trachtten
te verenigen. Dat Nederland in vergelijking met België en Duitsland laat is geweest met de schepping
van moderne politieke partijen, schreef Kossmann toe aan het gegeven dat de sociale opbouw van de
Nederlandse samenleving, ‘erfenis van een republikeins, door en door burgerlijk verleden, het de
liberalen lang heeft mogelijk gemaakt het politieke toneel te beheersen zonder er veel mededingers
van belang te ontmoeten’.40
Het liberalisme bleef in Nederland onderscheiden in gradaties tussen oud-liberaal en
vrijzinnig-democraat; tussen een sociaal-liberale variant en een min of meer nationaal-liberale. De
laatste werd zichtbaar in een militante vorm van nationalisme, waarvan de oorsprong terugging tot
1870, toen officieren onder de indruk van de Pruisische overwinning op Frankrijk in de Nederlandse
Weerbaarheidsbond campagne voerden voor volksdiscipline. Een tegengeluid kwam van de Groninger
rechtsgeleerde B.D.H. Tellegen, die in zijn rectorale rede in 1870 sprak over Duitschland en Nederland
en daarin de aloude Nederlandse vrijheden stelde tegenover de gehoorzaamheidscultuur van de grote
buurstaat. Hij zei minder te vrezen voor annexatie door Duitsland dan door een culturele
vereenzelviging van Nederland met dat land.41 Rond de eeuwwisseling keerde dat streven terug, maar
nu niet meer in een exclusief martiale gedaante. Als weerklank op de Tweede Boerenoorlog werd in
Nederland de Vereeniging Volksweerbaarheid opgericht. Onder de initiatiefnemers waren
vooraanstaande liberale maar ook confessionele politici; zelfs de latere socialist Tak betuigde
aanvankelijk zijn steun. Men had Zwitserland ten voorbeeld gesteld, dat op titel van volksweerbaarheid
iedere mannelijke burger op gezette tijden onder de wapenen riep.
Volksweerbaarheid moest in de Nederlandse verhoudingen niet betekenen de import van een
Pruisische discipline, maar de opwaardering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
individuele burger. Persoonlijke dienstplicht was daarvan het beste bewijs. In een cultuur van
strijdvaardigheid werden het democratisch burgerschap en het vaderlandse bewustzijn gevoed.42 Uit
de Vereniging kwam in 1908 de zogeheten Tucht-Unie voort, een koepelorganisatie die zich ten doel
stelde ‘de tuchteloosheid onder het Nederlandsche volk te bestrijden, ten einde zijne zedelijke,
geestelijke en lichamelijke kracht te verhoogen’.43 Haar eerste voorzitter was Edo Bergsma, die op
dat moment ook leiding gaf aan de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB), de instelling
die de belangen van het toerisme behartigde. De combinatie van tucht en weerbaarheid, van
maatschappelijke discipline en vaderlandsliefde lijkt een van de opvallendste tendenties te zijn binnen
het liberalisme na de eeuwwisseling.
In 1901 kwam er, na de verkiezingsnederlaag van de liberalen, verdeeld als nooit tevoren, een einde
aan de wetgevende productiviteit. Het kabinet-Pierson werd afgelost door de christelijke coalitie onder
leiding van de anti-revolutionaire leider Abraham Kuyper. De door hem bepleite antithese, de
scheidslijn tussen confessionele en laïcistische partijen, leidde ertoe dat in 1913 van liberale zijde een
poging werd gedaan om de sociaal-democraten tot deelname aan de regering te bewegen. Het was de
handreiking aan een partij waarnaar al eerder vooraanstaande sociaal-liberalen zoals Tak of F.M.
Wibaut waren overgestapt. De SDAP wees toen op haar partijcongres deze vorm van ministerialisme
van de hand. Sindsdien regeerde er een liberaal minderheidskabinet. Evenals als in Groot-Brittannië
zouden in Nederland liberalen leiding geven aan de regering die in de Eerste Wereldoorlog de strijd
voor de neutraliteit moest coördineren en het land onderwerpen aan een vergaan-
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‘Nederlandsche Maagd tot de koetsier: Vriendje, vriendje! Als dat maar goed afloopt!’
De Amsterdammer, 23 juni 1901.

de staatsbemoeienis. Net als de liberalen overzee zouden ze daarvoor na de oorlog niet worden beloond,
gedoemd als ze waren om in de Europese golfslag van democratisering tot een blijvende minderheid
te worden gereduceerd. Na de invoering van het algemeen kiesrecht in Nederland in 1917 was het
woord aan de volkspartijen.
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