
 

 

P E R S B E R I C H T 
Amsterdam, 12 april 2016  

 

Over twee weken verschijnt: 

 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol 

Aan het Volk van Nederland 
Ingeleid door Ewout Klei. Met een voorwoord van Theodor Holman  

en een epiloog van Geerten Waling 
 

 
Dit beroemde pamflet uit 1781, een scherpe aanklacht tegen de vriendjespolitiek van de 

regenten, bevat een pleidooi voor vrijheid van meningsuiting en kritiseert stadhouder 

Willem V. De auteur, ‘raddraaier’ Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol, speelde een 

belangrijke rol in de patriottenbeweging, was betrokken bij de opstand van de Amerikaanse 

koloniën tegen Engeland en werd later vooral bekend als de opsteller van dit aanvankelijk 

anonieme schotschrift, dat in de nacht van 25 op 26 september in Nederland werd verspreid. 

 

Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) studeerde rechten in Utrecht. Hij 

raakte er geïnspireerd door de politieke ideeën van de Engelse activist John Wilkes. 

Eenmaal toegelaten tot de Provinciale Staten van Overijssel, in 1772, zou hij zich actief 

gaan inzetten voor politieke hervormingen in de Republiek der Nederlanden. 

 

Politiek historicus Ewout Klei beschrijft in zijn inleiding het leven van de auteur en schetst de betekenis van 

het pamflet, dat een inspiratiebron is geweest voor onder anderen Multatuli, Pim Fortuyn en voor het 

Burgercomité-EU. 

 

Historicus en publicist Geerten Waling richt zich in zijn epiloog op de vraag hoe de kijk op het pamflet in de 

loop der eeuwen is veranderd.  Het voorwoord is van Theodor Holman. 

 
Aan het Volk van Nederland telt 180 pagina’s en kost € 12,95. Te bestellen via www.elsevierexclusief.nl en 

via telefoonnummer 0314-358350. Ook te koop in de boekhandel. 
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