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De discussie over nationale identiteit lijkt van-
daag de dag niet meer weg te denken uit het 
publieke debat. Dit nummer van Holland Histo-
risch Tijdschrift laat zien dat de discussie over wat 
nationale identiteit is en hoe deze vormgegeven 
zou moeten worden diepe historische wortels 
heeft. De bijdragen in dit themanummer en het 
huidige publieke debat hebben veel met elkaar 
gemeen. In feite gaat het in alle gevallen om de 
vraag wat de grenzen van ‘nationale’ identiteit 
zijn. Dit kan gaan over grenzen in geografische 
zin: kan een regionale identiteit samengaan 
met een nationale identiteit; kunnen mensen 
meerdere nationale identiteiten tegelijk heb-
ben? Grenzen zijn er echter ook in de zin van 
tijd: vanaf wanneer kunnen we spreken van een 
overkoepelende nationale identiteitsvorming? 
En hoe verandert dit door de tijd heen? Ook in 
dit nummer blijkt maar weer dat er op derge-
lijke vragen lang niet altijd overeenstemmende 
antwoorden te vinden zijn.

De periode rond 1800 is in de geschiedschrij-
ving van Nederland lange tijd als keerpunt ge-
zien: lokale en regionale identiteiten maakten 
plaats voor een overkoepelende nationale iden-
titeit en gemeenschapsgevoel. De bijdragen in 
dit nummer spelen echter met deze grens en 
kijken naar de wisselwerking tussen lokale en 
nationale identiteiten zowel voor als na deze 
periode. Wat was de mentale horizon van de in-
woners van de Hollandse steden en gewesten? 
Ging Holland langzaamaan op in een groter ge-
heel, of bleven juist ook lokale behoeftes en be-
langen een belangrijke rol spelen? Kortom, hoe 
dachten Hollanders door de eeuwen heen over 
‘het vaderland’?

Met dit type vragen sluit Holland aan bij een 

recente belangstelling in het historisch onder-
zoek naar natievorming. Afgelopen jaar ver-
scheen het boek Vieren van vrede. Het ontstaan van 
de Nederlandse identiteit, 1648-1815 van Lotte Jen-
sen. In het openingsartikel van dit nummer laat 
Jensen aan de hand van vredessluitingen zien 
hoe in de vroegmoderne tijd in Holland natie-
beelden ontstonden. Hieruit blijkt dat er een 
opvallende continuïteit bestond in de beeldvor-
ming over de natie in de vredesgeschriften. In de 
geschriften over de Vrede van Breda (1667) tot aan 
de Vrede van Amiens (1802) werd steeds terug-
gegrepen op ‘het beeld van een gouden tijdperk 
als richtsnoer voor de natie’. Jensen concludeert 
dan ook dat de fundamenten voor de verheer-
lijking van de Gouden Eeuw aan het begin van 
de 19de eeuw – die door veel historici als een 
belangrijke stap in het proces van natievorming 
wordt gezien – al ruim voor die tijd zijn gelegd. 

In het tweede artikel onderzoekt Kimberley 
van Gelderen naar aanleiding van het beleg van 
Amsterdam in 1650 de positie van de stadhou-
der binnen de Republiek. Zij gebruikt daarvoor 
de pamfletreeks ’t Hollands praatjen en analyseert 
aan de hand van de begrippen ‘eendracht’ en 
‘vrijheid’ opvattingen over de politieke samen-
stelling van de Republiek. Sanne Wirken schrijft 
in het derde artikel over de politisering van de 
samenleving en de manier waarop de cultus van 
het vaderland invulling kreeg in het dagelijks 
leven van twee 18de-eeuwse kroniekschrijvers, 
Jan Kluit uit Brielle en Hendrik Moerings uit 
Maassluis. Daarbij besteedt ze vooral aandacht 
aan mogelijke veranderingen ten tijde van de 
patriottenstrijd. Zowel Van Gelderen als Wirken 
zijn winnaar van de Holland Historisch Tijdschrift 
Scriptieprijs 2014. 
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In het Holland Bloc duiken we in de moder-
ne periode. Dat men in Holland niet altijd een 
brave vaderlander was, laat Dennis Bos zien in 
zijn beeldessay over socialistische kritiek op de 

Oranjes. Het Topstuk door Anne Petterson toont 
de Grand Tour van een Amsterdams souvenir-
lepeltje, en de Uithoek van Lia Veerman brengt 
ons naar het ‘typisch Hollandse’ Volendam. 
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