
Op een eendaags symposium op Paleis Het Loo op maandag 15 mei 2017 wordt  
stilgestaan bij Willem III en de Glorieuze Revolutie. Vier historici zullen er  
spreken. Ze gaan met elkaar in gesprek over de aanleiding, het verloop van deze 
revolutie en de gevolgen daarvan op de lange termijn voor Engeland, Europa en  
de wereld van vandaag. 

‘De vergeten revolutie van 1688’

Zomer 1688. Op Paleis het Loo in Apeldoorn bereidt stadhouder  

Willem III een onderneming voor die de wereld zou veranderen.  

Hij werkt in het diepste geheim aan een expeditie naar Engeland.  

Dat najaar steekt Willem met een Nederlandse vloot van zo’n  

400 schepen de Noordzee over, landt op de Engelse zuidkust en zet  

er zo’n 17.000 troepen aan land. Die winter speelt Willem III een 

cruciale rol in de Glorieuze Revolutie. De vreedzame omwenteling  

die uitmondt in de ondertekening van de ‘Bill of Rights’. Dit maakt 

Engeland definitief een parlementaire monarchie, met Willem en 

Mary op de troon. 

‘Oranjevorst legde de basis voor de eerste 

parlementaire monarchie in de wereld.’

Tijdens het koningschap van Willem wordt niet alleen de basis 

gelegd voor de moderne constitutionele monarchie. Ook ontwikkelt 

het parlement zich tot een representatieve macht. Er vindt een 

financiële revolutie van wereldformaat plaats. Religieuze tolerantie 

wordt bij wet vastgelegd en vrije pers wordt toegestaan. 

Bovendien zet deze periode Engeland op een koers van stabiliteit, 

welvaart en innovatie. Een koers die uiteindelijk leidt tot  

de industriële revolutie die westerse economieën een grote  

welvaarts-voorsprong opleverde.
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Steven Pincus  hoogleraar aan Yale University (Verenigde Staten)  
Gespecialiseerd in het Engeland van de 17e eeuw. Zijn boek ‘1688, The First  
Modern Revolution’ bracht het belang van de Glorieuze Revolutie opnieuw  
onder de aandacht.

Tony Claydon  hoogleraar aan de University of Wales (Verenigd Koninkrijk) 

Biograaf van koning-stadhouder Willem III en schreef een baanbrekend boek  
over de Glorieuze Revolutie: ‘William III and the Godly Revolution’. 

David Onnekink  docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht 

Gespecialiseerd in internationale betrekkingen van de vroegmoderne tijd.

Johan Carel Bierens de Haan  oud-hoofdconservator van Paleis Het Loo

Bierens de Haan was van 2005 tot 2010 bijzonder hoogleraar erfgoed aan  
de Vrije Universiteit Amsterdam.

Fred de Graaf  oud-burgemeester van Apeldoorn en oud-voorzitter van  

de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting Koninklijk Apeldoorn,  
in samenwerking met Paleis Het Loo en de Universiteit Utrecht.

Informatie C. Penning (secretaris) 06 - 54 703 005 of c.penning@koninklijkapeldoorn.nl.


