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inleiding

A sense of belonging

Prinses Máxima hield in 2007 een toespraak die – onbedoeld – veel 
opwinding veroorzaakte. Haar woorden kwamen er in de kern op 
neer dat ‘dé Nederlander’ niet bestaat.1 NRC Handelsblad noemde 
het opmerkelijk dat een lid van het Koninklijk Huis zich mengde in 
een politiek gevoelige discussie.2 Trouw meende dat de prinses was 
voorbijgegaan aan de politieke realiteit en het gevoel van veel Neder-
landers.3 Ook politici reageerden op haar uitspraak. Onder anderen 
van Ella Vogelaar (PvdA), minister van Wonen, Wijken en Integratie, 
kwam support, maar daar stond haar politieke tegenpool Geert Wil-
ders (pvv) tegenover, die sprak van ‘goedbedoelde, politiek correcte 
prietpraat’.4 Het was bijzonder opvallend dat zelfs Michiel Zonnevylle, 
voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, het nodig vond kri-
tisch op een prinses van Oranje te reageren. Hij zag haar uitspraak als 
‘een grote vergissing’, waarvan de achterban van de Bond ‘steil ach-
terover’ was gevallen en hij weet deze vergissing aan het beeld dat 
Máxima voorgeschoteld kreeg en dat niet zou aansluiten bij dat van 
gewone mensen. Hij noemde de prinses een typisch voorbeeld van een 
jonge kosmopoliet die overal kan werken en wonen en vooral omgaat 
met andere hoogopgeleiden en daardoor een te eenzijdig intellectueel 
beeld van de werkelijkheid krijgt.5

Het zijn een paar voorbeelden van de vele reacties. De prinses zelf 
zei diep geraakt te zijn en zich verkeerd begrepen te voelen. Ze gaf de 
volgende verduidelijking van haar woorden:
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‘Je kunt Limburger of Amsterdammer zijn, koopman of dominee, 
Ajax- of Feyenoord-fan, protestant of katholiek, maar ten slotte voe-
len we ons allemaal Nederlander. Door die grote verscheidenheid 
zijn we onszelf gebleven en voel ik me thuis in Nederland.’ Als dit 
de intentie weergeeft van de toespraak van Máxima, kan ze moeilijk 
iets hebben miszegd: de nationale eenheid werd in Nederland altijd 
al in verscheidenheid beleefd. Dat er dan toch zo’n opwinding over 
kon ontstaan, toont aan dat het om een actueel en omstreden onder-
werp gaat. Bovendien blijkt dat de politieke tegenstellingen omtrent 
het natiebesef in verband worden gebracht met verschillen in maat-
schappelijke achtergrond, vooral waar het de tegenstelling tussen de 
progressieve intellectuele elite en de ‘doorsnee-Nederlander’ betreft.6 
Cruciaal zou daarbij zijn dat de eerste categorie zich laat leiden door 
een eenzijdig rationeel beeld van de werkelijkheid.

Deze discussie bracht me in mijn herinnering enige jaren terug, naar 
2004 en 2005, toen ik werkte aan mijn boek Beatrix. De kroon op de 
republiek, dat zou verschijnen ter gelegenheid van het zilveren rege-
ringsjubileum van de koningin.7 Als vanzelfsprekend was ik daarbij, 
in verband met het koningschap, begrippen tegengekomen als natie, 
natiebesef, nationale eenheid, mythen en symbolen. Stuk voor stuk 
onmeetbare grootheden, die niet uit de heersende logica voortvloeien; 
dat wil zeggen dat ze vaak moeilijk rationeel te plaatsen zijn. Onder in-
tellectuelen golden ze daarom geruime tijd overwegend als non-issues, 
en in gesprekken erover werd ik met enige regelmaat nog met deze 
instelling geconfronteerd.8 Desondanks maken deze issues deel uit 
van de werkelijkheid en daarmee van de belevingswereld van velen. 
Ideeën die hiervoor geen plaats laten, falen naar mijn mening. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als in opvattingen over de natie voorbij wordt 
gegaan aan de behoefte aan eigenheid, ergens bij te behoren – de sense 
of belonging –, die ook de Amerikaanse socioloog Richard Sennett bij 
de moderne mens constateert en die de Duitse filosoof Rüdiger Sa-
franski in verband met een ontwikkeling als globalisering eveneens 
signaleert.9 De erkenning of miskenning van deze behoefte leek de 
inzet te zijn van de opwinding over de toespraak van de prinses. De 
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impact van het gebeurde werd versterkt doordat de indruk was ont-
staan dat uitgerekend een prinses van Oranje, symbool van de natie, 
sprak als degenen die nauwelijks nog boodschap hadden aan diezelfde 
natie.10

Hoewel de relatie tussen Nederland en het Huis van Oranje in belang-
rijke mate medebepalend is voor de identiteit van Nederland, laat dit 
onverlet dat het koningschap in principe schuurt met het moderne 
denken over politiek en maatschappij.11 Het instituut is van premo-
derne oorsprong en de erfelijkheid van het ambt onderstreept dit nog 
eens; een nieuwe staat zou vandaag de dag daarom geen koningshuis 
gaan zoeken om daarmee van start te gaan. Maar daarmee is nog niet 
alles gezegd. Een democratie komt pas tot leven in de gegroeide wer-
kelijkheid. Ter rechtvaardiging van het Oranjekoningschap wordt 
daarom behalve naar de populariteit en het praktische functioneren 
ervan vooral verwezen naar de lange historische ontwikkeling, waar-
door Oranje deel uitmaakt van de cultuurhistorische context, die zelfs 
teruggaat tot de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het verschui-
vende discours van de verwevenheid van het Oranjehuis met de Ne-
derlandse geschiedenis in relatie tot vaderlandsliefde en met waarden 
waaraan Nederland is gehecht, zoals vrijheid en verdraagzaamheid en 
eenheid in verscheidenheid, vat ik samen als het ‘verhaal van Oranje’. 
Wat mijn persoonlijke belangstelling voor het Nederlandse koning-
schap betreft, gaat deze daarom vooral uit naar de betekenis van Oranje 
voor de veronderstelde eigenheid en sociale samenhang van Nederland, 
die ik van betekenis acht voor het functioneren van de democratie.

Omdat in de huidige logica van wetenschap en politiek een derge-
lijke benadering soms minder wordt begrepen, wordt ook de relevan-
tie ervan te weinig onderkend. De veronderstelling dat een instituut 
of een idee dat niet is ontsproten aan het ‘moderniteitsparadigma 
met zijn vooruitgangspretenties’ waarvan de historicus Coen Tamse 
spreekt, desondanks wel eens dienstbaar zou kunnen zijn aan een mo-
derne democratische samenleving, wordt vaak buiten beschouwing 
gelaten.12 De democratie wordt veelal bezien los van het historisch 
gegroeide en van zoiets vaags als de betekenis van het nationaal ei-

inleiding
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gene en van emotionele betrokkenheid bij de sociale cohesie. Zo is 
een manier van denken ontstaan die wijdverbreid is in kringen van 
wetenschap, politiek en bestuur, waarin te gemakkelijk wordt voor-
bijgegaan aan het wezen van de mens en de aard van zijn verbanden. 
Men veronderstelt rationeel te zijn, maar er overheerst een rationa-
liteit zonder rede. Het risico hiervan werd al vroeg onder woorden 
gebracht door de socioloog Anton Zijderveld, onder meer in The Ab-
stract Society (1970).13 Als op basis van deze instelling langdurig beleid 
wordt ontwikkeld, wordt vervreemding van het grote publiek van de 
democratie en haar instituties verklaarbaar. Een dergelijke instelling 
biedt evenmin weerwoord aan de ‘vernieuwingsretoriek’ die de his-
toricus James Kennedy in het Nederlandse publieke discours signa-
leert.14

Met dit soort overwegingen was ik in het slothoofdstuk van mijn 
boek over koningin Beatrix wat afgedwaald van de hoofdpersoon en 
deze thematiek ging me steeds meer boeien. Collega-historici onder-
kenden deze verleiding en stimuleerden me om in een vervolg hier 
nader op in te gaan. Dit resulteerde in een onderzoek dat het Neder-
landse natiebesef in relatie tot Oranje als onderwerp heeft. De titel 
luidt Nederland en het verhaal van Oranje. Dat het onderwerp wat 
moeilijk grijpbaar zou kunnen zijn, zoals de historicus E.H. Kossmann 
aangaf, is nog geen reden om het onderwerp te laten rusten.15 Even-
min behoeft het te verontrusten dat we ons ermee begeven op het ter-
rein van de imponderabilia. Integendeel, met de ondertitel op de eer-
ste pagina en de titel van het laatste hoofdstuk, ‘Het gewicht van het 
niet-weegbare’, wil ik aangeven dat in een moderne samenleving het 
gevaar bestaat dat de rationaliteit van de werkelijkheid wordt over-
schat. Het emotionele maakt nu eenmaal deel uit van die werkelijk-
heid en mensen laten hun oordeel daar in hoge mate door bepalen; 
als dit wordt genegeerd, gaat dat ten koste van de samenhang in de 
samenleving en daarmee van de vitaliteit van de democratie.
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Natiebesef en een gedeeld historisch verhaal

Wat betreft mijn kijk op de natie, het natiebesef en de betekenis die een 
gedeelde geschiedenis daarvoor heeft, neem ik, ofschoon deze uit 1882 
dateert, de rede Qu’est-ce qu’une nation? van de Franse wetenschapper 
Ernest Renan, die hij aan de Sorbonne te Parijs uitsprak, als uitgangs-
punt.16 Het aantrekkelijke van Renan is dat hij niet uitging van de des-
tijds gebruikelijke aannames met betrekking tot vaste kenmerken van 
de natie. Evenmin zag hij de natie als een statische gesloten gemeen-
schap, maar als open en constant in wording.17 Deze openheid sloot 
zelfs een uiteindelijke Europese statenbond niet uit. Wezenlijk voor 
de natievorming is voor Renan de historische lotsverbondenheid zoals 
deze tot uitdrukking komt in een geschiedenis van gemeenschappe-
lijk gedragen leed en gedeelde vreugden. Het gaat er vervolgens om 
dat men op grond van deze lotsverbondenheid een natie wil zijn en 
blijven en zich erdoor geïnspireerd kan weten. Ook al is daarbij niet 
alleen een gemeenschappelijk herinneren nodig, maar soms ook de be-
reidheid om iets te vergeten. Behalve dat het vrijwillige karakter van 
Renans natie harmonieert met het democratisch denken, houdt zijn 
benadering een erkenning in van de waarde van het cultureel erfgoed, 
en het historische verhaal heeft hierin een vanzelfsprekende plaats. Er 
is verwantschap met Alexis de Tocqueville, die wees op de betekenis 
van de civil society als bedding van de politieke democratie.18

Latere theoretici over de natie die ik eveneens bij mijn onderzoek 
betrek, zoals Benedict Anderson, Ernest Gellner, Miroslav Hroch en 
Dominique Schnapper, geven nadere uitwerkingen van het natiebe-
grip en van het nationalisme en belichten bepaalde aspecten ervan, 
maar doen daarmee geen afbreuk aan de essentie van Renans idee 
over de natie. Zo betekent Andersons typering van de natie als ‘ima-
gined community’, een verbeelde gemeenschap, een afrekening met 
de natie als statisch gegeven, maar dat ‘verbeelde’ zit impliciet al in 
Renans veronderstelling dat het een kwestie is van willen ‘herinne-
ren en vergeten’.19 Ook Gellner grijpt terug naar Renan. Voor hem is 
de natie evenmin een universeel en statisch verschijnsel. Voorts gaat 
bij hem nationalisme vooraf aan de natie en niet omgekeerd, en zit 

inleiding
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er zowel een wilsaspect als een culturele kant aan de natievorming. 
Maar zijn kritiek op Renan dat de wil om samen te zijn, het constante 
plebisciet, eigenlijk ook voor andere groepen geldt, betekent nog niet 
dat het daarmee voor de natie niet relevant zou zijn.20 Bij Hroch is 
vooral het onderscheid in fasen in de natievorming interessant en de 
rol van de elites daarin. Hij stelt dat het natiebesef begint bij de elites. 
Nederland wijkt hierin enigszins af: omdat de elites, om het volk bij 
de natie te betrekken, inspeelden op het Oranjesentiment, een emotie 
die bij het gewone volk over het algemeen nu juist eerder populair 
was dan bij de elites.21 Wat mijn waardering voor het gedeelde histo-
rische verhaal, dat wil zeggen voor het narratieve element, aangaat, 
dat me bij Renan aanspreekt, ga ik voor nadere oriëntatie onder an-
deren te rade bij de Franse filosoof Paul Ricoeur en de Amerikaanse 
filosoof Richard Rorty. Voor Ricoeur is de menselijke identiteit een 
kwestie van verhalen, die zin en samenhang bieden aan het bestaan 
van individu en gemeenschap. Om de mens te begrijpen, zullen we 
verhalen, mythen en symbolen serieus moeten nemen. ‘Het symbool 
geeft te denken’ luidt het slothoofdstuk van La symbolique du mal.22 
Rorty is onder meer van betekenis omdat hij het publieke debat an 
sich ter discussie stelt: wie mogen eraan deelnemen en wie niet, en wie 
controleert de termen van het debat? Dit raakt ook het ownership van 
de natie en de relatie tussen elite en het volk. Dat wil zeggen: ontkent 
of definieert de elite het natiebesef ongeacht de beleving van het volk, 
of behoort de elite het volk daarin dienstbaar te zijn door het natiebe-
sef mede te helpen definiëren met inachtneming van de natiebeleving 
van het volk ? Het betreft de thematiek waarin prinses Máxima met 
haar toespraak zomaar opeens verzeild was geraakt.

Voor deze thematiek is het debat dat Richard Rorty en Jürgen Ha-
bermas met elkaar voerden verhelderend. Habermas, die de nationale 
staat ziet als politieke gemeenschap die zonder culturele bindingen 
kan functioneren, veronderstelt dat een toename van rationaliteit zal 
leiden tot morele vooruitgang.23 Dit staat in tegenstelling tot Rorty, 
die niet gelooft in universalisme of al te theoretische beschouwingen 
en meer verwacht van grotere verbeeldingskracht die onder meer uit 
het nationale verleden kan worden geput. In Achieving Our Country 
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pleit hij daarom voor een hernieuwd historisch bewustzijn aan de 
hand van verhalen uit een nationale traditie waarop men trots is en 
waarin men elkaar sociaal en politiek kan aanspreken en waardoor 
men zich opnieuw wil laten inspireren; anders gesteld, gaat het om het 
‘actualiseren van narratieve opvattingen over onszelf op ons best’.24

Nederland heeft met het ‘verhaal van Oranje’ eveneens een narratief 
in huis dat is gebaseerd op een gedeeld verleden. Gelet op de opvat-
tingen van Ricoeur en Rorty hierover is daarom een nadere bestude-
ring van de betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ voor het Neder-
landse natiebesef op zichzelf al voor de hand liggend.

Nederland en het Oranjekoningschap

Een theoretische discussie over de sterke en zwakke punten van een 
constitutionele monarchie en een republiek blijkt in Nederland wei-
nig vruchtbaar.25 Zoals de historicus Niek van Sas stelt, is het Oran-
jekoningschap het ‘product van de dynamiek van de Nederlandse 
geschiedenis’ en heeft het daarmee zijn eigen historische logica.26 Dit 
betekent dat het Nederlandse koningschap moeilijk voorstelbaar is 
zonder het ‘verhaal van Oranje’ en dat het er tevens door wordt geka-
rakteriseerd. Daarom zal ik aandacht besteden aan zowel het ‘verhaal 
van Oranje’ als zodanig als aan het koningschap als instituut. Het ko-
ningschap heeft altijd velen tot schrijven aangezet. Er zijn heel wat 
gelegenheidsgeschriften verschenen, van uiterst verheerlijkend tot 
ronduit verguizend. Ook in wetenschappelijke kring was er aandacht 
voor dit onderwerp. Vooral veel publicaties waren er in Nederland op 
het gebied van het staatsrecht. Behalve dat ten gevolge van voortgaan-
de democratisering de staatsrechtelijke functie van het koningschap 
is gerelativeerd, zijn er de sociaal-culturele en psychosociale aspecten 
van het koningschap die van invloed zijn op de maatschappelijke sa-
menhang. Het heeft echter nog geruime tijd geduurd eer duidelijk 
werd dat met het staatsrechtelijk aspect van het koningschap niet alles 
is gezegd en dat er een uitdaging lag voor andere disciplines. Een voor-
beeld van een ruimere opvatting hierover is het themanummer van 
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het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift uit 1989. Dat er ook weer wat 
meer belangstelling ontstond voor het nationaal besef, bleek uit het 
succes dat het symposium over identiteit en geschiedschrijving had 
dat de historicus Coen Tamse in hetzelfde jaar organiseerde.27

Tamse, die oog heeft voor de politieke cultuur, besteedde in zijn 
verschillende publicaties over het koningschap al vroeg de nodige 
aandacht aan andere aspecten dan alleen het staatsrechtelijke. In zijn 
inleiding op de bundel De stijl van Beatrix, waarin hij een overzicht 
geeft van wetenschappelijke publicaties over de monarchie, signa-
leert hij hierin in Nederland inmiddels enige verandering.28 Genoem-
de bundel en het wetenschappelijke congres dat in Groningen in 2005 
ter gelegenheid van het zilveren jubileum van koningin Beatrix werd 
georganiseerd en naar aanleiding waarvan de bundel De Nederlandse 
constitutionele monarchie in een veranderend Europa verscheen, illustre-
ren deze verruimde belangstelling.29

Als het echter over het natiebesef in relatie tot Oranje gaat, blijven 
wetenschappelijke publicaties al geruime tijd schaars. Dit is een merk-
waardig verschijnsel dat een aansporing is voor dit onderzoek. Sinds 
het midden van de jaren 1990 zijn er namelijk met enige regelmaat 
bezorgde geluiden te vernemen dat in Nederland onvoldoende reke-
ning zou worden gehouden met de betekenis van de nationale iden-
titeit als bron van samenhang en inspiratie. De vroegere vvd-leider 
Frits Bolkestein miste een ‘bezielend verband’ en de sociaaldemocraat 
Paul Scheffer wees op de betekenis van kennis van de geschiedenis als 
voorwaarde voor de democratie.30 In het decennium daarna werd de 
toon richting elite wat meer verwijtend, omdat zij onvoldoende reke-
ning zou houden met het nationale besef dat onder het grote publiek 
nog leefde. Een voorbeeld hiervan is De uitdaging van het populisme 
(Amsterdam 2003) van de sociaaldemocratische intellectueel Arie 
van der Zwan. Scherper nog was de toon van journalist Hendrik Jan 
Schoo, die in 2000 De verwarde natie en in 2004 Een bitter mensbeeld 
publiceerde.31 Daartoe uitgenodigd door het ministerie van Buiten-
landse Zaken stelde hij in een lezing in 2006: ‘De progressieve elite van 
“zestigers” die toen [na 1970] de dienst ging uitmaken in Nederland, 
politiseerde de natie in negatieve zin met haar kosmopolitische vlucht 
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naar voren en afkeer van het “klootjesvolk” dat wel waarde hechtte 
aan het vaderland als “intussen vanzelfsprekende cultuurnatie en ver-
zorgingsstaat”.’ Volgens Schoo zouden hierdoor scherpere breuklijnen 
zijn ontstaan binnen de Nederlandse natie – tussen elite en volk – dan 
die welke tijdens de verzuiling de natie hadden verdeeld.32

Nu inmiddels weer in wat ruimere kring de betekenis wordt onder-
kend van nationale betrokkenheid en samenhang voor de vitaliteit 
van de democratie en er verontrusting bestaat over vermindering er-
van, lijkt het me onlogisch en eigenlijk onverantwoord voorbij te gaan 
aan het ‘verhaal van Oranje’. Behalve dat het om een gedeeld verhaal 
gaat, is Oranje al sinds enkele eeuwen een populair aspect van ons ‘na-
tionaal klimaat’. Ook het huidige Oranjegevoel is – in alle vluchtig-
heid – nog een wijdverbreide emotie, die deel uitmaakt van de natie-
beleving.33

Context is voor zo’n studie noodzakelijk. Tamse maakte me opmerk-
zaam op de Britse historicus David Cannadine, die onderzoek deed naar 
de ontwikkeling van de Britse monarchie en naar haar politieke, soci-
ale en culturele inbedding. Gelet op de verwevenheid van het koning-
schap met de samenleving, veronderstelt ook een historische studie als 
deze ontvankelijkheid voor de bevindingen van andere disciplines. De 
consequentie van de verwevenheid van Oranje met de Nederlandse 
geschiedenis is tevens dat ik soms aandacht zal besteden aan bepaalde 
maatschappelijke of partijpolitieke ontwikkelingen die niet iedereen 
bij voorbaat met dit onderwerp in verband zou brengen, of dat ik er hier 
en daar wat dieper op inga dan mogelijk zou worden verwacht. Dat wil 
zeggen dat buiten onderwerpen als de rol van de Oranjes ten tijde van 
de Republiek, van de Oranjekoningen, de betekenis van diverse maat-
schappelijke reacties erop en van tegenstrijdige oordelen erover, er ook 
andere aspecten aan de orde komen. Zo wordt er aandacht besteed aan 
de confessionele ideologie, aan het ingroeien van de sociaaldemocratie 
in de Nederlandse democratie, aan de in het vooroorlogse cultuurpes-
simisme gewortelde ‘vernieuwers’ van na de Tweede Wereldoorlog, aan 
de consequenties van verschijnselen als ontideologisering en merito-
cratisering van de samenleving en aan de thematiek van immigratie/
integratie.
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De context erbij betrekken betekent ook oog hebben voor ontwik-
kelingen buiten Nederland en voor patronen die zich zowel hier als 
elders voordoen. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van het 
‘verhaal van Oranje’ voor het Nederlandse natiebesef, heb ik daarom 
vergelijkingen getrokken met het Franse en meer nog met het Ame-
rikaanse natiebesef, daar in beide gevallen een mythische revolutie – 
zij het ruim twee eeuwen later dan hier – eveneens een rol speelt in 
het natiebesef. Ik heb hierbij de ideeën betrokken van de Amerikaanse 
socioloog Robert Bellah, die, beïnvloed door Émile Durkheim, het be-
grip civil religion introduceerde. Het betreft een complex van grond-
waarden (in oorsprong religieus geïnspireerd) waarmee de natie zich 
in de loop van de geschiedenis en op grond van de geschiedenis heeft 
vereenzelvigd en waardoor ze zich laat inspireren. Bellah maakt dit 
voor Amerika aannemelijk en analyseerde systematisch de ceremonië-
le redevoeringen van de Amerikaanse presidenten op de doorwerking 
ervan. In zoverre dit mogelijk was, heb ik hetzelfde gedaan met toe-
spraken van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Tevens 
heb ik gebruikgemaakt van het van civil religion te onderscheiden be-
grip public theology. Dit is dan de theologie die religieuze burgers inspi-
reert om actief te worden in de samenleving. Op grond van hun trans-
cendente normen wordt een specifieke politieke en maatschappelijke 
visie geformuleerd, die hiermee het karakter krijgt van een ideologie. 
Deze public theology kan weer van invloed zijn op de civil religion.34

Zoals gesteld ben ik – om het begrip natiebesef nader te kunnen 
duiden – te rade gegaan bij Rorty’s pleidooi voor een actualiseren van 
‘narratieve opvattingen over onszelf op ons best’. Hiermee komt Rorty 
in de buurt van de omgang met het ‘dynamisch erfgoed’ die de histo-
ricus Willem Frijhoff voorstaat. Frijhoff hanteert het begrip cultureel 
erfgoed voor het immateriële erfgoed, dat een ‘kwalitatief belangrijke 
betekenis’ heeft voor een specifieke gemeenschap. Deze kwalifica-
tie acht ik eveneens van toepassing op het ‘verhaal van Oranje’. Ver-
volgens introduceert Frijhoff het begrip ‘dynamisch erfgoed’ als een 
‘toekomstgerichte selectie van wat wij als erfgoed willen vanuit een ge-
wenste identiteitsvorming’.35 Omdat het ‘verhaal van Oranje’ meerdere 
interpretaties kende en nooit statisch was, lijkt me ook thans een meer 
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eigentijdse en relevante interpretatie mogelijk, die, zoals zal blijken, 
bovendien meer recht doet aan de oorsprong van het verhaal. Ik zal 
daarom het begrip ‘dynamisch erfgoed’ van Frijhoff erop toepassen en 
op grond daarvan aangeven welke interpretatie van het ‘verhaal van 
Oranje’ in de huidige omstandigheden het meest zinvol zou zijn.

Opzet

Deze studie gaat dus over de betekenis van Oranje voor het Neder-
landse natiebesef. Omdat de basis hiervan wordt gevormd door histo-
rische lotsverbondenheid, is de indeling van zes van de zeven hoofd-
stukken in principe chronologisch, dat wil zeggen dat per hoofdstuk 
de ontwikkeling van het ‘verhaal van Oranje’ wordt behandeld. Om-
dat het zinvol kan zijn dat de hoofdstukken afzonderlijk kunnen wor-
den gelezen, is een enkele keer herhaling gewenst. Het slothoofdstuk 
geeft een afweging en conclusies.

In het eerste hoofdstuk geef ik aan de hand van de historiografie, in 
alle wisselvalligheid, een schets van inhoud en betekenis van het ‘ver-
haal van Oranje’, waarvan de oorsprong is gerelateerd aan de Opstand, 
die Ernest Renan in zijn beroemde rede over de natie kwalificeerde als 
een daad van ‘heldhaftige vastberadenheid’. Naast deze dramatische 
impact en het gedeelde lief en leed dat een band smeedde en waaruit 
latere generaties troost konden putten, zijn de Nederlanders Oranje 
gaan associëren met waarden als vaderlandsliefde, vrijheid, verdraag-
zaamheid en eenheid in verscheidenheid. Het bijzondere ervan is dat 
het verhaal begon als oorsprongsmythe die is verbonden met een 
dynastie en volgens sommige interpretaties ook nog eens een vroege 
aanzet inhield tot democratisch denken.36

Dit hoofdstuk laat zien dat er wel langdurige patronen zijn, zoals de 
opvallende paradox van republikeinse gezindheid en liefde voor het 
Huis van Oranje. Belangrijk is daarbij het populistische aspect van die 
Oranjeliefde: het ‘populistische krediet van Oranje’. Hiermee bedoel 
ik de overwegende populariteit van de prinsen van Oranje bij de ‘ge-
wone man’ en onder veel mensen in de volksbuurten, soms het ‘grauw’ 
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genoemd.37 Omdat deze paradox van republikeinse gezindheid en 
Oranjeliefde het publieke discours in de Republiek in hoge mate be-
paalde en ten grondslag lag aan een aantal staatkundige conflicten, is 
het voor de hand liggend dat de aandacht in de historiografie over de 
Republiek overwegend uitgaat naar de tegenstellingen. Voor mij zijn 
echter de overeenkomsten veel relevanter, en ik ben van mening dat 
zowel deze republikeinse gezindheid als de Oranjeliefde binnen de 
cultuurhistorische context van Nederland zijn rechtvaardiging vindt.

Het ‘verhaal van Oranje’ of de ‘Oranjemythe’ gaat aan het Oranje-
koningschap vooraf en dit instituut wordt er tevens door gekarak-
teriseerd. Het verhaal fungeerde als raamvertelling, waaraan de ver-
schillende bevolkingsgroepen een eigen nadere interpretatie gaven. 
Tegenover Oranje van de liberalen als strijder voor vrijheid en ver-
draagzaamheid stond Oranje als geloofsheld van de orthodox-protes-
tanten. Bij de confessionelen kon het koningschap ‘bij de gratie Gods’ 
fungeren als de bezweringsformule van de leer van de volkssoeverei-
niteit. Maar de radicaal-liberale historicus Kernkamp vond dit strijdig 
met de essentie van het ‘verhaal van Oranje’, wat neerkwam op mis-
bruik ervan. Ondanks deze verschillen in interpretatie bleek de jonge 
koningin Wilhelmina aan het eind van de negentiende eeuw het ide-
ale symbool voor een natie die in nationalisme niet voor de andere 
Europese naties onderdeed.

Hoofdstuk ii, ‘Inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)’, is 
gewijd aan de periode van het interbellum en van de Tweede Wereld-
oorlog.38 Met het einde van de oorlog en de invoering van het alge-
meen kiesrecht was een nieuwe periode aangebroken. Centraal staat 
in dit hoofdstuk de vraag of het ‘verhaal van Oranje’, in de massademo-
cratie die Nederland toen was, de sociale functie had die Durkheim 
en Malinowski nationale mythen toedenken. Volgens Durkheim ma-
ken mythen de solidariteit mogelijk die een voorwaarde is voor soci-
ale cohesie. Malinowski wijst op de legitimerende functie van mythen 
voor de bestaande orde, op de inspiratie die ze bieden in tijden van 
dreiging en op de wisselwerking tussen veranderingen in de maat-
schappelijke structuur en de opkomst of aanpassing van mythen.39 De 
vraag zou ook kunnen luiden: kon de Oranjemythe in deze periode 
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worden gekwalificeerd als het ‘maatschappelijke kapitaal’ waartoe Er-
nest Renan de idee van een gedeeld verleden rekent?

De rol van koningin Wilhelmina tijdens het interbellum komt aan 
de orde; zij kon zich in het pluriforme Nederland nog manifesteren als 
‘christelijk-nationale majesteit’. Tegelijkertijd, toen de nationale een-
heid en de democratie onder druk stonden door de gevolgen van de 
economische crisis en de opkomst van fascisme en nationaalsocialis-
me, ontwikkelde Oranje zich tot antitotalitair symbool van nationale 
eenheid. Belangrijke momenten om dit te toetsen zijn de Oranjeher-
denking in 1933 en gebeurtenissen in het Oranjehuis in de erop vol-
gende jaren. Wat de Oranjeherdenking betreft, gaat het om de vraag 
in hoeverre de intellectuele en politieke elites het beeld van Willem 
van Oranje zodanige accenten hebben gegeven dat Oranje toen het 
adequate symbool van nationale eenheid kon zijn. Een thema dat 
hierbij betrokken dient te worden, was de houding daarin van sdap 
en nsb en de reactie van de andere groeperingen hierop.40 Wat Oranje 
en de Tweede Wereldoorlog betreft, gaat het erom of, in hoeverre en 
op welke wijzen het ‘verhaal van Oranje’ het natiebesef in die uiterst 
moeilijke tijd inspireerde, zowel waar dit Oranje zelf betreft als waar 
dit het verzet en de bevolking aangaat.

In Hoofdstuk iii, ‘De natie als gezindheid (1945-1950)’, ga ik vanuit 
de optiek van Robert Bellah in op de naoorlogse civil religion rond 
Oranje, toen de oorlog zich nog nadrukkelijk deed gelden. Deze civil 
religion was toen in meerdere opzichten vergelijkbaar met de Ameri-
kaanse civil religion. Civil religion rond Oranje wilde overigens ook 
toen niet zeggen dat het natiebesef zich zou beperken tot Oranje. 
Ook na de oorlog stond Nederland niet zozeer voor een politieke idee 
als wel voor een morele gezindheid en een bepaalde houding jegens 
elkaar. Dat wil zeggen dat Nederland werd gezien als een nationale 
gemeenschap waarin sprake was van consensusgerichtheid en waarin 
een min of meer gemeenschappelijke levensstijl werd verondersteld, 
die tegenwoordig als moralistisch zou worden beschouwd. Ondanks 
allerlei hervormingsvoorstellen op het terrein van overheid en be-
drijfsleven blijkt dat deze nationale ‘gezindheid’ in cultureel opzicht 
een overwegend conservatieve strekking had.41
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De naoorlogse herbevestiging van het ‘verhaal van Oranje’ hield, zij 
het in populaire zin en meer veralgemeniseerd, vooral een herbevesti-
ging in van de orthodox-protestantse interpretatie ervan. Binnen deze 
context werd de Tweede Wereldoorlog als vanzelfsprekend tot reprise 
van de Tachtigjarige Oorlog. De verbazing over de geromantiseerde 
kijk op deze oorlog is daarom een verbazing achteraf. Ook het helden-
dom van prins Bernhard, hoewel slechts een aangetrouwde Oranje-
prins, was vanuit de Oranjemythe voorbestemd, een lot waarmee hij 
zich overigens niet behoefde te verzoenen. Ofschoon de Nederlanders 
met de geallieerden voor de democratie hadden gestreden, fungeerde 
het koningschap ‘bij de gratie Gods’ in ruime kring nog als bezwe-
ringsformule van de volkssoevereiniteit. Dit bleek onder meer nog bij 
de parlementaire debatten over de soevereiniteitsoverdracht. Kern-
kamps visie op Oranje als revolutionaire Geuzenprins en J.W. Berkel-
bach van der Sprenkels beeld van hem als vroege grondlegger van de 
democratie, waren relatief nog steeds weinig bekend. Toch zou deze 
kijk op Oranje recht hebben gedaan aan de oorsprong van de Oranje-
mythe en het zou tevens in de geest zijn geweest van de recente strijd 
tegen het nazidom en bovendien een anticiperen op de toekomst heb-
ben betekend.

De ‘geest van de wederopbouw’ verenigde zo veel tegenstrijdige 
tendensen, dat het heersende conservatieve waarden-en-normen-
patroon erdoor ondermijnd zou raken.42 Een ontwikkeling die in de 
overgangsperiode van de ‘lange jaren 1950’ zou blijken.43 Om uitdruk-
king te geven aan deze ambivalentie heeft Hoofdstuk iv de titel: ‘Tus-
sen traditie en moderniteit (1950-1966)’. Hier is de vraag relevant hoe 
Oranje zich toen opstelde tegenover de nieuwe ontwikkelingen. De 
navolging van Bellahs onderzoek naar de inbreng van de Amerikaanse 
presidenten in de civil religion van hun land was vruchtbaarder dan 
verwacht. Hoewel de functie van een Nederlandse vorstin wezenlijk 
afwijkt van die van een Amerikaanse president, bleek de analyse van 
Juliana’s redevoeringen en later ook die van Beatrix voldoende mo-
gelijkheden te bieden om inzicht te verwerven in hun persoonlijke 
opvattingen. Zo wekte Juliana niet de indruk dat ze voor zichzelf een 
speciale taak zag weggelegd als onderhouder van de civil religion rond 
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Oranje. Wél deed ze bij herhaling een ethisch appel op haar publiek. 
Met haar idealisme en internationale gerichtheid leek ze enigszins 
vooruit te lopen op de geestesgesteldheid die de jaren 1960 zou ken-
merken. Voor de doorsnee-Nederlander, die dit wat te vooruitstre-
vend of gewoon te zweverig mocht vinden en haar optreden als Oran-
jevorstin in vergelijking met dat van haar moeder mogelijk wat te 
flets, was er altijd nog het contrasterende imago van haar echtgenoot 
Bernhard, met zijn uniformen en vriendschappen in het bedrijfsleven. 
Oranje had hiermee twee gezichten, zodat er sprake was van een am-
bivalentie, die tevens als aanvulling zou kunnen worden gezien.

Als er in de jaren 1960 een zekere ontmythologisering van Oranje 
viel waar te nemen, speelde hierin een vorm van zélfontmythologise-
ring zeker mee. Dit begon al in de jaren 1950 met de Greet Hofmans-
affaire. Ook de partnerkeuzen van de prinsessen, die in de jaren 1960 
volgden, betekenden bepaald geen bevestiging van de Oranjetraditie. 
Uit reacties van politici – ook waar het traditioneel zeer Oranjegezin-
de protestantse partijen betreft en zelfs ook in uitgesproken orangis-
tische kring als de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen – blijkt 
dat sinds de jaren 1960 de mystiek en vanzelfsprekendheid van het 
Oranjekoningschap waren verminderd, hoewel Oranje volgens opi-
niepeilingen zeer populair bleef.

De culturele revolutie van de jaren 1960 zou de opvattingen over re-
ligie, politiek en maatschappij in een ander licht plaatsen, en dit zou 
de kijk op het natiebesef en het koningschap evenmin onberoerd la-
ten. In deze onderlinge samenhang komt in Hoofdstuk v, ‘De teloor-
gang van een gedeelde taal (1966-1984)’, de verandering in de waar-
dering voor de natie en daarmee voor Oranje aan de orde. Het beslaat 
de periode van 1966, dat met Het Huwelijk voor Oranje een markant 
jaar was, tot en met 1984, toen het overlijden van Willem van Oranje – 
uiterst bescheiden – werd herdacht. Meer in het bijzonder besteed ik 
daarbij aandacht aan het einde van de dominantie van de christelijk-
nationale of confessionele public theology als specifieke interpretatie 
van het ‘verhaal van Oranje’, dat wil zeggen aan de teloorgang van een 
Leitkultur en aan de politieke en maatschappelijke gevolgen ervan. 
Opvallend is daarbij de rol van de Christelijke Bond van Oranje-Ver-
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enigingen, waar men zich opstelde als martiale hoeders van het drie-
voudig snoer van ‘God, Nederland en Oranje’.44 Hierbij ga ik tevens 
in op het vervluchtigen van het Oranjepatriottisme, de civil religion 
rond Oranje – die na de oorlog nog zo markant was – en de overgang 
naar het veel vagere Oranjegevoel, waarvoor vooral bladen als Elsevier 
en met name De Telegraaf veel oog hadden. Het is een ontwikkeling 
die samenviel met het uiteengroeien van de natiebeleving van ener-
zijds de elite en dan de elite van progressieve babyboomers, weltever-
staan, en anderzijds die van het grote publiek. Vervolgens komen de 
consequenties van deze ontwikkeling aan de orde, waartoe ik ook de 
teloorgang van een gedeelde taal reken.

In Hoofdstuk vi, ‘Traditie als last en uitdaging’, wordt ingegaan op 
het Oranjekoningschap waaraan Beatrix van Oranje-Nassau als per-
soon met een overwegend moderne opvoeding en opleiding vorm 
en inhoud moest geven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
het koningschap an sich, dat kan worden gezien als een premodern 
instituut in een postmoderne samenleving, en het specifieke Oranje-
koningschap, dat voortvloeiend uit het ‘verhaal van Oranje’ nauw is 
verweven met het Nederlandse natiebesef.

Wat het eerste aspect betreft, gaat het erom of koningin Beatrix zo-
wel de zwakke als de sterke kanten onderkende van een instituut dat, 
hoewel het zich in de loop van de tijd steeds wist aan te passen, toch 
niet geheel conform de moderne logica is. In het verlengde hiervan 
ligt de vraag hoe zij heeft getracht dit instituut, dat tot de categorieën 
behoorde die door de culturele revolutie van de jaren 1960 aan van-
zelfsprekendheid hadden ingeboet, optimaal dienstbaar te laten zijn 
aan de moderne Nederlandse samenleving. Hiervoor heb ik onder-
zocht welke opvattingen zij hierover had, hoe zij trachtte die te reali-
seren en hoe anderen hierover oordeelden.

Wat het tweede aspect betreft, Oranje en het Nederlandse natie-
besef, ben ik net als bij Wilhelmina en Juliana nagegaan in hoeverre 
Beatrix zichzelf zag als exponent van het ‘verhaal van Oranje’ en op 
grond daarvan bewust heeft willen fungeren als onderhouder van de 
civil religion rond Oranje. Hiervoor heb ik, weer in de lijn van Robert 
Bellah, vooral aandacht aan haar redevoeringen besteed en aan de 
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verschillende reacties hierop vanuit de politiek en de samenleving. 
Een complicerende factor hierin was dat het koningschap als symbool 
van nationale eenheid te maken kreeg met het in het voorgaande ge-
schetste toenemende verschil in de beleving van het natiebesef tussen 
de elite en de doorsnee-Nederlander. De vraag is dan hoe koningin 
Beatrix hierin stelling heeft genomen en waarom. Heeft zij daarbij nog 
weet van het ‘populistische krediet’ van Oranje of was deze vorstin qua 
opvattingen daarvoor zelf te veel deel gaan uitmaken van progressief 
‘weldenkend Nederland’ en spreekt Oranje sindsdien meer de taal van 
de elite, in zijn historische context geplaatst, de ‘taal van Loevestein’? 
Of betekende het slechts dat de tegenstelling Oranje-Loevestein ach-
terhaald was?

In het Slothoofdstuk, ‘Het gewicht van het niet-weegbare’, maak ik 
een afweging en kom ik tot conclusies, maar hieraan voorafgaand kom 
ik terug op mijn uitgangsstelling dat het emotionele deel uitmaakt 
van de werkelijkheid, inclusief de behoefte ergens bij te horen, de 
sense of belonging. Samenvattend betekent dit hier dat het natiebesef 
een realiteit is, die zich niet ongestraft laat ontkennen, en dat de vita-
liteit van de democratie in het geding kan komen waar het publieke 
discours te theoretisch is en voorbijgaat aan de belevingswereld van 
het grote publiek en de betekenis van de culturele context wordt on-
derschat. Wetenschappers als Benedict Anderson, Ernest Gellner en 
Miroslav Hroch leverden interessante ideeën over natie en natievor-
ming, maar zijn minder relevant voor deze thematiek. Hetzelfde geldt 
voor autoriteiten op het gebied van sociologie en politieke filosofie 
als John Rawls en Jürgen Habermas, ofschoon ze boeiende inzichten 
bieden over de inrichting van de maatschappij. Om mijn benadering 
te onderbouwen zoek ik daarentegen vooral aansluiting bij ideeën 
van Paul Ricoeur, Richard Rorty, Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk 
en Michael Walzer, die de betekenis van de belevingswereld en de cul-
turele context beklemtonen. In Nederland bieden Jacques van Doorn, 
Wim Couwenberg, Willem Frijhoff, James Kennedy, Coen Tamse, 
Henk te Velde en Anton Zijderveld hiervoor meerdere aanknopings-
punten.

Zo toont de historicus en socioloog Van Doorn in het artikel ‘De 
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riskante erosie van politieke zingeving’ zich uiterst bezorgd dat de 
‘gemiddelde burger is vervreemd geraakt van de politieke en maat-
schappelijke werkelijkheid die voor hem steeds meer ontoegankelijk 
en onbegrijpelijk wordt’.45 Hij signaleert de beperking van abstracte 
redeneringen en van een beroep op universele waarden in breder ver-
band en bepleit daarom aandacht voor de betekenis van het concrete 
en herkenbare. ‘Ervaring is het sleutelwoord’, en daarmee heeft de 
intellectuele elite rekening te houden.46 De publicist en essayist Bas  
Heijne, die zich zelf wel thuis voelt bij abstracte redeneringen, wor-
stelt in Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed met de 
vraag waarom begrippen als rechtsstaat, burgerschap en grondwet 
zo weinig populair zijn en signaleert de ontoereikendheid van deze 
neutrale abstracties.47 Omdat de democratie er is voor zowel mensen 
die met abstracties overweg kunnen, als voor mensen die hieraan geen 
boodschap hebben, is dit een probleem dat de essentie van de demo-
cratie raakt en waaraan te veel wordt voorbijgegaan.

Net als Van Doorn onderkent Rorty dit probleem. Hij zoekt de op-
lossing in een appel op de verbeeldingskracht. Dat wil zeggen dat zijn 
‘hernieuwd historisch bewustzijn’ zou moeten worden gevoed aan de 
hand van verhalen uit een nationale traditie waarop men trots is en op 
grond waarvan men zich opnieuw wil laten inspireren en men elkaar 
sociaal en politiek kan aanspreken.48 Dit komt neer op een verlicht 
patriottisme dat geen afsluitende of uitsluitende functie heeft, maar 
een inspirerende en didactische, waarmee de elite rekening heeft te 
houden. Omdat deze gedeelde verhalen op zo’n manier een gedeelde 
taal kunnen bieden binnen een democratisch discours, beschouw ik 
zijn visie als intrinsiek democratisch.

Mijn stelling is dat Nederland met het ‘verhaal van Oranje’ nog 
steeds een bijzonder sterke en originele troef in handen heeft die 
dienstbaar kan zijn aan de sociale cohesie omdat ze teruggrijpt naar 
een inspirerende gezamenlijke start en, zoals gesteld, is verbonden 
met vaderlandsliefde en met waarden als vrijheid, verdraagzaamheid 
en eenheid in verscheidenheid; een oriëntatie die niet onderdoet voor 
de verhalen over de Amerikaanse en Franse Revoluties.

Het ‘actualiseren van narratieve opvattingen over onszelf op ons 
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best’ houdt echter geen statische kijk op de geschiedenis en de daar-
mee verbonden verhalen in. Verhalen en mythen beïnvloeden de sa-
menleving en worden erdoor beïnvloed; er is sprake van een wissel-
werking.49 Daarom pleit ik, in navolging van Frijhoff, er aan het eind 
van dit boek voor om afscheid te nemen van historische ballast en 
voor het herinterpreteren van het culturele erfgoed, inclusief het ‘ver-
haal van Oranje’, en wel in de geest van Kernkamp en Berkelbach van 
der Sprenkel. Voor hen was Oranje de revolutionaire Geuzenprins, die 
een vroege aanzet gaf tot democratie en mondig burgerschap en de 
grondslag legde voor een vrije republiek. Een dergelijke herijking van 
het ‘verhaal van Oranje’, waarvan ik in essentie aangeef wat hiervan 
de consequenties zouden kunnen zijn, zou daarom de basis moeten 
zijn voor de viering van tweehonderd jaar Oranjekoningschap in 2013-
2015, zodat Nederland de komende eeuw vanuit een herkenbare tra-
ditie Europa en de wereld in alle openheid tegemoet kan treden.

Relevantie

Uitgangspunt is hier dus dat de democratie onder meer een zekere 
samenhang veronderstelt waarin gedeelde instituties en een gedeelde 
taal essentieel zijn. De urgentie van deze studie vloeit voort uit mijn 
zorg om de teloorgang van zo’n gedeelde taal binnen de Nederlandse 
samenleving en de overtuiging dat abstracties en een universele oriën-
tatie als zodanig niet voldoen. Hiertegenover wordt het goed recht en 
de relevantie aangetoond van het natiebesef en de betekenis hiervoor 
van op een gedeelde geschiedenis gebaseerde verhalen, die een appel 
doen op de verbeeldingskracht. Het ‘verhaal van Oranje’ kan hiertoe 
worden gerekend en dient daarom onderwerp van studie te zijn, zo-
wel het verhaal an sich als de wisselwerking tussen Oranje als instituut 
en de samenleving.

In relatie met recentere maatschappelijke ontwikkelingen vond er 
echter nauwelijks onderzoek plaats naar het ‘verhaal van Oranje’. Te 
denken valt aan de impact van de jaren 1960 en aan verschijnselen als 
ontideologisering, meritocratisering, globalisering, Europese eenwor-

inleiding
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ding en immigratie en integratie. Evenmin kreeg de overgang van het 
markante Oranjepatriottisme naar het veel vagere Oranjegevoel de 
nodige aandacht. Hoewel het alweer ruim vijftien jaar geleden is dat 
het ontbreken van een ‘bezielend verband’ werd gesignaleerd, heeft 
tot nog toe niemand vanuit deze optiek het ‘verhaal van Oranje’ eens 
opnieuw bezien, ofschoon dit verhaal toch generaties deze functie 
vervulde. Dit zijn enige redenen waarom de verhouding van Neder-
land en Oranje nadere studie verdient.

Als gevolg van dit over het hoofd zien van het ‘verhaal van Oranje’ 
zijn modernere opvattingen over de betekenis van het historische 
verhaal zoals van Richard Rorty of over de functie van een civil reli-
gion van Robert Bellah er grotendeels aan voorbijgegaan. Ook is het 
begrip cultureel erfgoed onvoldoende met het ‘verhaal van Oranje’ 
in verband gebracht, laat staan het begrip dynamisch erfgoed, dat 
Willem Frijhoff eveneens hanteert en dat zelfs perspectief biedt voor 
herijking. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat het publieke 
discours en het parlementaire debat, waarvan het vocabulaire op dit 
terrein nauwelijks opnieuw vanuit de historische wetenschap werd 
gevoed, konden verschralen. Ook daarom is het onderwerp maat-
schappelijk relevant. Voor een historicus ligt hier dan ook uiterst inte-
ressant terrein grotendeels braak.



hoofdstuk i

het verhaal van
een gepassioneerde relatie

Volkeren hebben zo hun verhalen

In een enigszins anekdotisch artikel in de Volkskrant verhaalde de Am-
sterdamse wetenschapper van Marokkaanse afkomst Fouad Laroui in 
2005 hoe Frankrijk, toen hij daar in 1989 verbleef, trots zijn Revolutie 
herdacht. Deze werd gevierd als basis van de volkssoevereiniteit en 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. President 
François Mitterrand had een kunstenaar zelfs de opdracht gegeven 
een bronzen allegorie te vervaardigen: ‘Frankrijk schenkt het Univer-
sum de vrijheid’. De toenmalige Britse premier Margaret Thatcher 
vond dit allemaal veel te pretentieus en stelde, tot verontwaardiging 
van de Fransen, dat het de Engelsen waren geweest die al een eeuw 
eerder met de Glorious Revolution en de Bill of Rights de basis had-
den gelegd voor de democratie.

Toen Laroui zich daarop in Amsterdam had gevestigd, stuitte hij in 
de periode dat hij zich oriënteerde in de Nederlandse samenleving, 
tot zijn verrassing echter op een veel vroeger ‘cruciaal volkshisto-
risch geschrift’, het Plakkaat van Verlatinghe, opgesteld in 1581 door 
de Staten-Generaal. In dit geschrift werd Filips ii van de troon ver-
vallen verklaard en werd de soevereiniteit aangeboden aan de hertog 
van Anjou, broer van de Franse koning. Enthousiast stelt Laroui: ‘Hier 
werd de essentie van het hele politieke denken van de moderne tijd 
verwoord: de vorst is de dienaar van zijn onderdanen en niet het om-
gekeerde; het volk en zijn vorst hebben een overeenkomst met elkaar 
gesloten (niks geen koning “bij de gratie Gods”...). Als de koning niet 
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aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het volk het recht hem van de 
troon te stoten. Hier werd dus maar even twee eeuwen vóór Robe-
spierre vastgesteld dat de soevereiniteit in laatste instantie bij het 
volk ligt, dat het zijn gunsten naar eigen goeddunken kan verlenen of 
hernemen. [...] Kort daarop hoorde ik dat toen Thomas Jefferson de 
Amerikaanse grondwet aan het opstellen was, hij over een kopie van 
het Placcaet beschikte.’1

Gelet op de titel van zijn artikel ‘Trots heelt gespleten natie’ en op 
de aard van zijn betoog was deze onbevangen observator van mening 
dat Nederland in zijn ontstaansgeschiedenis een origineel en inspi-
rerend verhaal bezit dat ook thans nog dienstbaar zou kunnen zijn 
aan de sociale cohesie. Groot was zijn verbazing dat zijn enthousias-
me hierover niet werd gedeeld door zijn Nederlandse collega’s, stuk 
voor stuk intellectuelen die, zoals hij stelde, de indruk wekten niet 
te weten waarover hij het had ‘of dat ze het allemaal geen moer kon 
schelen’.2 Een dergelijke houding, die neerkomt op veronachtzaming 
van het culturele erfgoed, maakt de ‘bijtende diagnose’ van de Britse 
historicus Jonathan Israel, dat de Nederlandse elite ‘opzichtig het on-
derhoud van het eigen verleden had verwaarloosd’, dan ook wel be-
grijpelijk, en zoiets blijft niet zonder betekenis voor het natiebesef en 
voor de politieke cultuur van het land.3

Al eerder dan Laroui hadden buitenlanders zich geboeid getoond 
door het verhaal van de Nederlandse Opstand. Zo liet zowel Goethe 
als Schiller zich aan het eind van de achttiende eeuw in een ode aan 
de vrijheid inspireren door de Nederlandse Tachtigjarige Oorlog als 
vroege en heroïsche vrijheidsstrijd.4 Friedrich Schiller schreef in 1788 
Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen 
Regierung. Zijn vriend Goethe rondde in 1788 het treurspel over Eg-
mond (1522-1568) af, een van de helden uit het begin van de Opstand. 
Beethoven schreef hierbij in 1809, in opdracht van het Weense Burg-
theater, de muziek, wat resulteerde in de Ouverture Egmond.

Weer later zou Ernest Renan, die in 1882 een lezing hield over de 
natie, eveneens opvallend blijk geven van zijn affiniteit met de Ne-
derlandse Opstand.5 In deze Sorbonne-voordracht, Qu’est-ce qu’une 
na tion?, gaf hij in een doorwrocht betoog de essentie van het begrip 
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natie weer. De stelling van Laroui, dat een heroïsch verhaal uit het 
verleden dienstbaar kan zijn aan het natiebesef, vindt ondersteuning 
in Renans visie op de natie. Het aantrekkelijke bij Renan is dat hij niet 
uitgaat van de romantische veronderstelling van een objectief be-
staande ‘Volksgeest’. Bovendien wees hij de toenmalige, gebruikelijke 
aannames met betrekking tot vaste kenmerken van de natie zoals ras, 
taal, religie of geografische situatie categorisch af. Hij zag de natie dan 
ook niet als een statische en gesloten gemeenschap, ze was juist open 
en constant in wording. Deze openheid sloot zelfs een uiteindelijke 
Europese statenbond niet uit. Voor Renan, die van de volkssoeverei-
niteit uitging en de democratie zag binnen haar cultuurhistorische 
context, is de natie er dankzij de wilsovereenkomst van vrije, solidair 
verbonden mensen, ‘ontstaan door het besef van de offers die men ge-
bracht heeft en die men geneigd is opnieuw te brengen’. Omdat dit 
concept zich uitstekend laat verenigen met het moderne, democrati-
sche gedachtegoed, is het niet verbazingwekkend dat er in de discus-
sie over de natie weer vaker naar Renan wordt verwezen.6

Samenvattend schuilt zijn actualiteit hierin dat het wezen van de 
natie niet wordt bepaald door objectieve criteria, maar is te vinden 
in de subjectieve ‘wil tot verbonden-zijn en verbonden-blijven’. Ook 
bij hem kan de natie worden gezien als een ‘verbeelde gemeenschap’, 
maar dan als een historische lotsgemeenschap, als resultaat van een 
subtiel spel tussen ‘herinneren en vergeten’, en in deze zin acht ik het 
begrip historische lotsverbondenheid nog steeds werkbaar.7 Verhalen 
gebaseerd op een gemeenschappelijk heldhaftig verleden zag Renan 
als het ‘maatschappelijke kapitaal’ voor de natie. In dit verband noem-
de hij expliciet de Nederlandse Opstand, die hij omschreef als ‘een 
daad van heldhaftige vastberadenheid’. De relatie van Nederland met 
het Huis van Oranje als resultaat van een gedeelde geschiedenis kwa-
lificeerde hij zelfs enigszins eufoor als een ‘innig huwelijk’ en hij vond 
het maar riskant voor het voortbestaan van de natie als te eniger tijd 
deze verbintenis aan hechtheid zou verliezen.8

Het verschijnsel dat buitenlanders zoals Friedrich Schiller en Ernest 
Renan gecharmeerd waren van de Nederlandse Opstand, is eigenlijk 
niet zo verwonderlijk. Zij zagen het als een inspirerend verhaal van 
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een geslaagde vrijheidsstrijd tegen de Habsburgse wereldmacht. Deze 
Opstand had vervolgens geleid tot het ontstaan van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, een uitzonderlijk fenomeen in 
het monarchale Europa van het ancien régime. Uitzonderlijk hieraan 
is ook het optreden van de Oranjes, een dynastie die zich verdienste-
lijk maakte in de strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid en tegen 
het absolutisme en die zich inzette bij de vestiging en handhaving 
van een vrije republiek. Zo ligt deze specifieke ontstaansgeschiede-
nis van Nederland, als vroege, heroïsche vrijheidsstrijd, ten grondslag 
aan de historische lotsverbondenheid tussen Nederland en Oranje. 
Voor de Nederlanders groeide het verhaal hierover uit tot de Oran-
jemythe. Behalve dat het in vergelijking met bijvoorbeeld de mythe 
van de Franse Revolutie om een zeer vroege mythe gaat, is het even-
eens uitzonderlijk dat hier de vrijheidsstrijd is gekoppeld aan een 
bepaald geslacht. Mijn uitgangspunt is dat naties zo hun mythen en 
verhalen hebben, en deze zijn niet zonder betekenis.9 Zoals filosofen 
als de Fransman Paul Ricoeur en de Amerikaan Richard Rorty stellen, 
is de menselijke identiteit in hoge mate een kwestie van verhalen die 
zin en samenhang bieden aan het bestaan van individu en gemeen-
schap.10 In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de historiografie een 
beeld geschetst van de aard, betekenis en reikwijdte van het ‘verhaal 
van Oranje’ in relatie tot de historie en uiteindelijk tot het natiebesef 
van Nederland, in alle wisselvalligheid vanaf de zestiende eeuw tot 
de inhuldiging van Wihelmina in 1898. Enerzijds gaat het erom aan 
te tonen dat het ‘verhaal van Oranje’ of de Oranjemythe – hoewel het 
verschillend kon worden geïnterpreteerd en aan verandering onder-
hevig was – door de eeuwen heen een relevante rol speelde in een ge-
deeld verleden, zodat er in de betekenis van Renan kan worden ge-
sproken van lotsverbondenheid.11 Anderzijds laat ik zien dat er sprake 
is van zoiets als een ‘Nederlandse paradox’. Dit wil zeggen dat zowel 
een republikeinse gezindheid als de liefde voor de Oranje dynastie 
voorkomt en dat dit een terugkerend en specifiek aspect is van de Ne-
derlandse geschiedenis.

Meer in het bijzonder gaat mijn aandacht uit naar de negentiende 
eeuw, die in Europa steeds meer in het teken kwam te staan van natio-
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nalisme waarbij het nationale verleden een belangrijke plaats innam.12 
Het blijkt dat in Nederland de Oranjeliefde door de elites, veelal lei-
ding gevend aan de onderscheiden zuilen, toen bewust en met succes 
is ingezet om het Nederlandse natiebesef te versterken.13 Maar Oranje 
zelf, meer in het bijzonder in de personen van de koninginnen Emma 
en Wilhelmina, was hierin allerminst passief. Het vitale Oranjepatri-
ottisme dat rond de vorige eeuwwisseling manifest werd, sloot niet 
uit dat het ‘verhaal van Oranje’ niet door iedere bevolkingsgroep ge-
lijk werd geïnterpreteerd. Daarom ga ik na waar die verschillen uit 
bestonden, wat de consequenties ervan waren en in welke opzichten 
het ‘verhaal van Oranje’ werd geïnstrumentaliseerd, zo niet misbruikt.

Als het ‘verhaal van Oranje’ hier wordt aangeduid als een nationale 
mythe, wordt er een aan het gemeenschappelijk verleden ontleend 
verhaal mee bedoeld waar de natie, althans een groot deel daarvan, 
zich in wil herkennen en zich door laat inspireren.14 De eerste, meer 
substantiële geschiedschrijvingen over de Opstand, die tevens als 
meer richtinggevend kunnen worden beschouwd voor de Nederland-
se historiografie, kwamen van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) 
en Hugo de Groot (1583-1645).15 Beiden namen de vrijheidsstrijd als 
uitgangspunt en roemden Oranje voor zijn inzet. Zoals we zullen zien, 
speelden echter ook andere elementen een rol in het ontstaan van de 
Oranjemythe, zoals de inbreng van de calvinistische predikanten, die 
de Oranjeprinsen graag als geloofshelden afschilderden, of de propa-
ganda van de kant van de Oranjes zelf, die zeer effectief kon zijn.16 Wat 
betreft de populariteit van Oranje onder de lagere klassen, waarbij de 
prinsen niet alleen werden gezien als verdedigers van de vrijheid maar 
een rol kregen toegedacht als beschermers van het gewone volk tegen 
de regenten, is er overeenkomst met de mythe van de ‘goede koning’.17 
Het verhaal van een klein volk dat zich had ingezet voor zijn vrijheid 
onder leiding van de prinsen van Oranje, die hiervoor ‘lijf en goed’ of-
ferden, is zo in aanzet gegeven en vanaf het begin in liederen, waar-
onder het Wilhelmus, bezongen. Latere beproevingen die het Ne-
derlandse volk onder Oranjes leiding zou weerstaan, werden hieraan 
toegevoegd. De waarde van zo’ n nationale mythe acht ik niet primair 
afhankelijk van zijn feitelijke, historische betrouwbaarheid, maar de 
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betekenis ervan zie ik, in de lijn van Durkheim en Malinowski, vooral 
bepaald door zijn sociale functie.18 Om een en ander te verhelderen, 
vergelijk ik op enkele gebieden de Oranjemythe met de mythe van de 
Franse Revolutie.

Een ‘gedroomde mythe’

Ook voor Renan, die zijn lezing Qu’est-ce qu’une nation? van 1882  op-
vallend genoeg in 1875 al eens had gehouden in Leiden, bood de Ne-
derlandse Opstand het spannende verhaal van een vroege vrijheids-
strijd tegen het Spaanse wereldrijk.19 De leider, Willem van Oranje (24 
april 1533-10 juli 1584), zou in de strijd vallen door moordenaarshand. 
Zijn laatste woorden, die hem als stervende apocrief werden toege-
schreven: ‘Mon Dieu, aie pitié de mon âme et de ce pauvre peuple’, 
werden ontelbare keren geciteerd. De historicus J.W. Berkelbach van 
der Sprenkel gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog – toen het verhaal 
als inspiratiebron meer dan ooit nodig was – met Oranje en de vestiging 
van de Nederlandse staat een impressie van deze ontstaansmythe van 
Nederland. Volgens hem wordt erin verwezen naar de inbreng en het 
offer van Willem van Oranje en was de mythe vanaf het begin gere-
lateerd aan waarden waaraan de natie is gehecht.20 Het beeld van de 
stervende Oranje zou het moment suprême zijn dat aan de mythevor-
ming ten grondslag ligt. Hij stelt: ‘Hij heeft gestreden voor ons, voor 
onze vrijheden, voor de vrijheid van godsdienst, voor de erkenning 
van de menselijke persoonlijkheid.’21 Hij vindt dit het meest treffend 
weergegeven in de vierde strofe van het Wilhelmus:

Lijf en goed al te samen
Heb ick u niet verschoont.

Onderscheid makend tussen de historische en de mythische Oranje 
concludeert hij: ‘Zo is de mythische Oranje en de mythische Oranje is 
onsterfelijk.’22 Oranje verkreeg het aanzien van Vader des Vaderlands 
en in het Wilhelmus werden de held en de strijd bezongen, evenals 
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in tal van andere liederen.23 Het is niet onbelangrijk dat zich onder 
de latere Oranjestadhouders sterke, standvastige figuren bevonden 
zoals Maurits, Frederik Hendrik en Willem iii, die door hun inzet als 
verdedigers van de vrijheid de mythe zouden bevestigen.24 Overigens 
laat dit onverlet dat de Oranjeprinsen ook de nodige vijanden wis-
ten te maken. Het ‘erfcharisma’ van Oranje vindt zijn oorsprong in het 
oude ‘verhaal van Oranje’ en vormt de basis van de Oranjeliefde van 
de Nederlanders.25 Deze Oranjemythe, die gaat over de ontstaansge-
schiedenis van de natie, als gemeenschappelijke strijd verbonden met 
heldendom, kon voor Renan niet anders dan een gedroomde natio-
nale mythe zijn.26

Dit sprak des te meer tot de verbeelding omdat er ook teksten be-
staan zoals Oranjes Verantwoordinge (1568) en Apologie (1581) en het 
Plakkaat van Verlatinghe van de Staten-Generaal (1581), waarin de 
motieven en het goede recht van de strijd werden verwoord.27 Het 
Plakkaat van Verlatinghe en de Unie van Utrecht zijn te beschouwen 
als ‘de geboortepapieren van de Nederlandse staat’.28 In oorsprong be-
trof het een ‘conservatieve revolutie’. Dit wil zeggen dat de legitimi-
teit van het verzet in aanvang veelal werd gezocht in de verdediging 
van oude vrijheden, die men bedreigd achtte door de invoering van 
het absolutisme. Ook bij de latere Glorious Revolution in Engeland 
en de Amerikaanse Revolutie zou nog worden verwezen naar oudere 
vrijheden.29 Overigens waren die Nederlandse privileges waarop ter 
rechtvaardiging van de Opstand een beroep werd gedaan, op zichzelf 
al mythisch van karakter.30

Maar behalve in die oudere vrijheden vonden de Opstand en trou-
wens ook de Glorious Revolution en de Amerikaanse Revolutie een 
principiële rechtvaardiging in het calvinisme, dat de volksvrijheden 
beargumenteerde en de absolute macht van de vorst aan de kaak 
stelde. Oranje maakte bijvoorbeeld bij het opstellen van zijn Apologie 
graag gebruik van de inbreng van een van de bekende calvinistische 
monarchomachen, Du Plessis Mornay.31 De toenmalige invulling van 
begrippen als vrijheid en volkssoevereiniteit kwam zeker nog niet 
volledig overeen met de huidige betekenis ervan. Op grond van het 
revolutionaire discours, waarin begrippen als vrijheden, privileges 
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en de rechten van de Staten werden gedefinieerd en becommentari-
eerd, kan echter worden geconcludeerd dat de Opstand uiteindelijk 
uitgroeide tot een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid en, zoals 
Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel aangeven, te beschouwen 
is als een vroege aanzet tot democratie.32

Het pleidooi voor gewetensvrijheid dat Willem van Oranje op oud-
jaar 1564, aan de vooravond van de Opstand, in de Raad van State 
hield, was een erasmiaans gefundeerd statement. Deze rede had als 
spectaculair neveneffect dat ze Viglius, de vertegenwoordiger van de 
koning, de schrik op het lijf joeg.33 Deze beroemde oudejaarsrede van 
Oranje schetst Presser dan ook als een ‘halt, zo principieel, dat de arme 
Viglius, man van paperassen, er een beroerte van kreeg’.34 Deze en an-
dere stellingnames leverden een rechtvaardiging van verzet tegen een 
wettige overheid, terwijl het uitgangspunt dat ‘de vorst regeert bij 
de gratie van zijn onderdanen’ – voor die tijd – eveneens ongekend 
revolutionair was.35 Ondanks genoemde verschillen van inzicht en de 
veranderingen van opvattingen in de loop van de geschiedenis dragen 
deze en andere geschriften daarmee de kiemen in zich van de demo-
cratie en van de leer van de volkssoevereiniteit.36 Het is daarom begrij-
pelijk dat de historicus G.W. Kernkamp – hoewel voortkomend uit 
de Loevesteinse traditie – in 1933, in zijn redevoering De Geuzenprins, 
Willem van Oranje schetste als vroege voorvechter van democratisch 
denken, en dat J.W. Berkelbach van der Sprenkel het Plakkaat van 
Verlatinghe vergeleek met de Amerikaanse Declaration of Independence 
van 1776.37 Fouad Laroui stelde zelfs dat in het Plakkaat uit 1581 ‘de es-
sentie van het hele politieke denken van de moderne tijd’ wordt aan-
getroffen, twee eeuwen vóór de Franse Revolutie en één eeuw vóór 
de Bill of Rights. Hoewel we de Oranjemythe in aanvang niet moeten 
voorstellen als een afgerond concept, een ‘uitgesproken idee’ over de 
natie en haar waarden, ging het wel om een aanzet richting vrijheid 
en verdraagzaamheid. Daarnaast hield het particularisme dat aan de 
Republiek ten grondslag lag, de acceptatie van verscheidenheid in. In 
het overwegend monarchale Europa zouden het in elk geval ‘ketterse’ 
geluiden zijn.
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Een uniek verhaal binnen een unieke context38

Het verhaal paste bij de maatschappelijke context van Nederland als 
handelsrepubliek waarin, zoals Johan Huizinga stelt, de vrijheid wat 
groter was, en de tegenstellingen wat geringer waren, dan elders.39 Ne-
derland had zich zowel moeten ontworstelen aan de zee als aan het ab-
solutisme, en de stuwende kracht daarbij was niet de adel, maar werd 
gevormd door kooplieden, zeelieden en boeren. Buitenlandse waarne-
mers vonden daarom niet alleen het verhaal over de Opstand uniek, 
maar minstens zozeer de geografische, de economische en de politiek-
culturele context waarbinnen zich het verhaal afspeelde. Daarmee 
krijgen we tevens te maken met de wisselwerking tussen verhaal en 
context.40

De Nederlandse Opstand was uitgemond in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (1588- 1795) en deze Republiek was in staat-
kundig opzicht een uitzonderlijk fenomeen in het monarchale Europa 
van die tijd. De ‘Unie van Utrecht’, het verdrag dat de constitutionele 
basis ervan vormde, was slechts een ‘gebrekkig’ staatkundig vehikel, 
waaraan particularistische opvattingen ten grondslag lagen, maar ook 
de overtuiging dat de macht van de overheid in de wet haar begren-
zing vindt.41 Het resultaat hiervan was geen eenheidsstaat, maar een 
federatie van zeven soevereine republieken. Als gevolg hiervan kende 
het geen uitgesproken machtscentrum, zodat veelvuldig overleg en 
de bereidheid tot consensus, tot ‘schikken en plooien’, onontbeerlijk 
waren. Zelfs een stadhouder in een sterke positie als Willem iii werk-
te met netwerken en kuiperijen en moest de formele structuur van de 
Republiek ongewijzigd laten.42 Maar er werd ook niet uitgegaan van 
een consequent doordachte staatkundige theorie. Als gevolg hiervan 
ging het om een Republiek die met vorstelijke stadhouders uit het 
Huis van Oranje een hybride karakter bleef behouden.43 Tegelijker-
tijd zou deze dynastie zich tweemaal met succes verzetten tegen het 
absolutisme en als vorstelijk geslacht een ambtelijke functie vervullen 
binnen de Republiek. Dit was onder de dynastieën eveneens een uit-
zonderlijk fenomeen.44

Als zeer uitzonderlijk werd ook beschouwd dat de Republiek zich 
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zo snel ontwikkelde tot een commerciële en maritieme macht, waar-
in de Hollandse kooplieden en vooral de Amsterdamse, de toon aan-
gaven. De materiële welvaart ging gepaard met een dermate snelle 
en rijke culturele opbloei dat deze periode werd aangeduid als de 
Gouden Eeuw. De rijkdom van de kunst noemt Simon Schama ‘on-
uitputtelijk’ en zo gevarieerd dat hij deze kenmerkt als de expressie 
van het ‘doen en laten van een hele natie’.45 Deze bloei was eveneens 
van invloed op de politiek-culturele context van de Republiek.46 Het 
culturele leven in de Republiek werd echter niet door het Stadhou-
derlijke Hof gedomineerd zoals in de monarchieën de vorstelijke 
hoven het culturele domein domineerden. Wel kon er op het gebied 
van kunst en cultuur een stimulans uitgaan van het Stadhouderlijke 
Hof. Menige rijke tijdgenoot werd geïnspireerd door de bouwactivi-
teiten van Frederik Hendrik. Vorstelijke allure ging ook uit van zijn 
weduwe Amalia van Solms, die Pieter Post de Oranjezaal liet ontwer-
pen ter herinnering aan haar echtgenoot en tot meerdere glorie van 
de Oranjedynastie. Ook treffen we in de poëzie veel gedichten op de 
Oranjestadhouders aan, terwijl latere Oranjes interessante kunstver-
zamelingen zouden aanleggen.47 Niet een ‘Versailles’ weerspiegelt 
echter de Nederlandse beschaving van de Gouden eeuw, maar de 
koopmanshuizen aan de grachten van de Hollandse steden. In het 
centrum van de Republiek stond dan ook een burger, geen bourgeois 
– om met Simon Schama te spreken – maar een ‘poorter’, die van vrij-
heid wist en zijn plichten kende, ‘die een voorwaarde waren voor de 
kansen op welvaart’.48 Dit leidde tot een meer open klimaat in een 
burgerlijke, overwegend stedelijke cultuur.49 Behalve burgerlijk was 
deze beschaving onheroïsch; tevens noemt Huizinga het gezellige en 
gemeenzame karaker ervan.

De rivaliteit tussen de Oranjes en hun regentenaanhang enerzijds en 
de staatse regenten anderzijds was in hoge mate bepalend voor de in-
terne verhoudingen en daarmee van grote invloed op de binnen- en 
buitenlandse politiek van de Republiek.50 Opvallend waren het po-
pulistische en religieuze aspect van het orangisme en de vermenging 
ervan, dat wil zeggen dat calvinistische predikanten het volk vaak op-
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riepen tot trouw aan Oranje. De Opstand had door de onverbloemde 
afwijzing van onderdrukking en door de rol van Willem van Oranje 
aan het ‘verhaal van Oranje’ een morele lading gegeven die velen zou 
inspireren, maar de grote betrokkenheid van de lagere klassen springt 
daarbij wel in het oog.51 Schutte stelt: ‘Men vond orangisme onder het 
“grauw” van de achtersteegjes, maar ook onder de gezeten burgers, on-
der de eenvoudigen en ontwikkelden, onder rijken en armen, onder 
aristocraten en regenten zelfs.’52 Hoewel er onder regenten voor- en 
tegenstanders van Oranje waren, geeft dit ‘zelfs’ aan dat de tegen-
standers van Oranje toch vooral moesten worden gezocht onder de 
(staatse) regenten en dan meer in het bijzonder onder de Hollandse. 
Zoals Spinoza in 1677 stelde in zijn Tractatus politicus, was de Repu-
bliek evenals de meeste republieken een aristocratie. Daarom zocht 
het gewone volk zijn heil bij Oranje. Dat wil zeggen dat volgens de 
mythe Oranje het land niet alleen zou verdedigen tegen buitenlandse 
vijanden, maar ook het ‘volk’ tegen misbruiken begaan door de regen-
tenklasse. Deze antioligarchische gezindheid, ja populistische kant is 
opvallend en kenmerkend voor het orangisme. Het viel toeschouwers 
al vroeg op, het zou ook altijd een rol blijven spelen en was daarom van 
politieke betekenis.53 Zo bleek in de Nederlandse Republiek bij onge-
regeldheden de ‘straat’ meestal op de hand van Oranje.54 Duidelijke 
voorbeelden hiervan zijn de orangistische revoltes van 1672 en 1747. 
De Oranjes wisten toen, na een stadhouderloos tijdperk – als het land 
weer eens door schijnbaar oppermachtige vijanden werd bedreigd –, 
hun macht met behulp van de ‘straat’ te herstellen en zelfs te verster-
ken.55 Het is wel goed hierbij te beseffen dat begrippen als het ‘volk’, de 
‘straat’ en het ‘grauw’ moeilijk te definiëren groepen betreffen, die qua 
samenstelling variatie kenden.56 Hoewel de prinsen van Oranje er zelf 
meermalen blijk van gaven dat ze niet altijd zoveel boodschap hadden 
aan het appel dat het volk op hen deed, vormt genoemde populisti-
sche traditie toch een verklaring voor de latere ontvankelijkheid van 
de gewone man voor Oranje.57

Deze ‘democratische’ of antioligarchische mentaliteit en de liefde 
van het traditioneel-rechtzinnige, calvinistische volk voor Oranje 
overlapten elkaar grotendeels. De invloed van de predikanten op de 
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eenvoudige gelovigen was groot. ‘Uit de Kerk drong in het raadhuis 
het geluid van een niet-aristocratisch volksbesef voortdurend door,’ 
stelde Huizinga.58 In calvinistische kringen werden de Oranjestad-
houders gezien als geloofshelden, die het calvinisme verdedigden te-
gen roomsen. Hoewel een begrip als ‘Nederland als Israël van het Wes-
ten’ en de leus ‘God, Nederland en Oranje ’ toen, ook in calvinistische 
kring, nog niet gangbaar waren, werd al in de jaren 1670 in prenten 
en pamfletten, waarmee op grootscheepse schaal propaganda werd 
bedreven, teruggegrepen naar Bijbelse voorbeelden. Zo werd Oranje 
afgebeeld als Mozes en de Opstand werd vergeleken met de uittocht 
van de Israëlieten uit de Egyptische slavernij.59 De stellingname van 
prins Maurits in de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) ten gunste van Gomarus heeft de band tussen de ortho-
doxe gereformeerden en Oranje verder versterkt. Zijn gebrek aan 
grootheid tegenover Van Oldenbarnevelt werd hem hier niet aange-
rekend.60 In deze kringen was Gods leiding in de geschiedenis het uit-
gangspunt en daarin zou Oranje een aantoonbaar belangrijke plaats 
innemen. Hoewel er ook sprake was van vroege seculiere mythevor-
ming rond Oranje waarin het vooral om de vrijheid ging, zien we dat 
in de loop van de achttiende eeuw onder orthodoxe orangisten een 
mythisch concept ontstond waarin God, Nederland en het Huis van 
Oranje op elkaar werden betrokken.61 Hier ligt de ‘cultuur- of idee-
enhistorische’ basis van de leus ‘God, Nederland en Oranje’ en daar-
mee van het ‘christelijk-nationale’ denken dat tot ver in de twintigste 
eeuw zou doorklinken.62

Dankzij de Opstand, waaraan de drang naar vrijheid ten grondslag lag, 
was de vrijheid in de Nederlanden waarschijnlijk groter dan elders, 
evenals de verdraagzaamheid, ‘hoe weinig zij van harte kwam’, zoals 
Huizinga constateerde.63 De gereformeerde kerk was de publieke kerk 
in de Republiek, maar ze was geen staatskerk. De gereformeerde reli-
gie mocht dominant zijn, de bevolkingssamenstelling was pluriform, 
zowel regionaal als religieus, en minderheden werden gedoogd. Ook 
deze pluriformiteit was uitzonderlijk en wezenlijk in het Europa van 
het ancien régime. De prinsen van Oranje noch de Hollandse regen-
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ten stonden in godsdienstig opzicht bekend als scherpslijpers. De 
verlichte regentenelite stond open voor de geest van Erasmus, hoewel 
pragmatische overwegingen uiteindelijk nogal eens de doorslag ga-
ven. De Oranjeprinsen gaven overwegend blijk van ‘fijngevoeligheid 
ten opzichte van religieuze verschillen’.64 Dit blijkt uit hun houding te-
genover katholieken in hun persoonlijke bezittingen, zoals de baronie 
van Breda of het prinsdom Orange, en ook de vroege, bijzonder goede 
relatie met de joden is opvallend.65 Zo volgde prins Maurits al in 1609 
de lijkstoet van de jood Samuel Palache en Frederik Hendrik bracht in 
1642 in gezelschap van zijn zoon, de latere stadhouder Willem ii, een 
bezoek aan een synagoge. Wat de joden aangaat, vermeldt Da Silva 
Rosa: ‘Geen der menschonteerende voorschriften, welke de Joden in 
bijna alle landen tot het einde der 18de eeuw drukten, bestonden in 
Holland.’66

Huizinga (en anderen) benadrukte het weinig hiërarchische en 
vooral burgerlijke karakter van deze Republiek. Voorts zou het ver-
keer er veiliger en sneller, het stadsleven gezonder, de gewelddadig-
heid geringer en de zorg voor misdeelden beter zijn geweest. Opval-
lend was dat de publieke moraal er op een relatief milde manier werd 
gehandhaafd en dat de vele buitenlanders die door de Republiek 
werden aangetrokken er betrekkelijk gastvrij werden ontvangen.67 
De relatief grotere vrijheid waarvan bijvoorbeeld ook Renan in relatie 
tot de wetenschap met dankbaarheid gewag maakte, ging samen met 
een grotere vrijheid van drukpers.68 Hierdoor kon de term ‘Hollandse 
boeken’ in Frankrijk een standaardterm worden voor verboden lec-
tuur en kon Amsterdam uitgroeien tot typografisch centrum van Eu-
ropa, zodat het door de boekdrukkers Vrijburg werd genoemd.69

Vooral in de Gouden Eeuw kende Amsterdam voor toenmalige 
begrippen een ongekende persvrijheid.70 Dit was van invloed op het 
geestelijke klimaat in de Republiek. Er was bijvoorbeeld ruimte voor 
Nederlandse ‘neostoïcijnen’ zoals Hugo de Groot en Justus Lipsius. 
Uit recente internationale publicaties blijkt de intellectuele uitstra-
ling van Nederland naar de rest van Europa.71 De Britse historicus 
Jonathan Israel wijst ook op de inbreng van Spinoza (1632-1677), 
die volgens hem als eerste grote filosoof in zijn werk een filosofische 
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rechtvaardiging bood van democratie, individuele vrijheid en gelijk-
heid. Hier werd op voortgebouwd en het zou de vernieuwing van het 
Europese denken zodanig beïnvloeden dat er zou kunnen worden ge-
sproken van een specifieke inbreng van Nederland in het verlichtings-
denken; volgens Israel dan met name waar het de radicale verlichting 
betreft.72

Van Sas noemt de Republiek een ‘staatkundig atavisme dat tegelijk 
vroeg modern was geweest en het economische en culturele wonder 
van de Gouden Eeuw had gedragen’.73 De minder hiërarchische ver-
houdingen en het protestantisme waren van invloed op de vitaliteit 
van de civil society.74 Wat het laatste betreft, veronderstelde ook Abra-
ham Kuyper in zijn Stone-lezingen dat het calvinisme van betekenis is 
geweest voor de opkomst van democratie.75

Het ‘verhaal van Oranje’ heeft zich ten tijde van het ancien régime af-
gespeeld in de politiek-culturele context van de Republiek, die zeker 
als republikeins zou kunnen worden gekenmerkt. Maar de geschie-
denis van de Republiek kan weer niet worden begrepen zonder het 
‘verhaal van Oranje’. Samenhang en wisselwerking zijn evident. Dit 
hield in dat twee, op het eerste gezicht tegengestelde tradities in Ne-
derland, een republikeinse gezindheid en de liefde voor het Huis van 
Oranje – maar beide gerelateerd aan de vrijheid –, vanaf de Opstand 
door de geschiedenis heen speelden, soms elkaar daarbij aanvulden 
en soms scherp met elkaar in botsing kwamen. Deze ‘Nederlandse Pa-
radox’ bepaalde in hoge mate de geschiedenis van de Republiek.76

Een steeds terugkerend element in het publieke discours

Zo is Oranje in het publieke discours in Nederland al ruim vierhon-
derd jaar een terugkerend onderwerp, waarover de emoties altijd zeer 
hoog konden en kunnen oplopen. De Nederlandse historiografie over 
de natie is vanuit de ontstaansgeschiedenis niet denkbaar zonder de 
strijd voor vrijheid, maar evenmin zonder Oranje. Zoals gesteld, lever-
den Hooft en De Groot de eerste meer substantiële geschiedschrijvin-
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gen over de Opstand, die tevens als meer richtinggevend kunnen wor-
den beschouwd voor de identiteit van de jonge Republiek. Behalve 
dat ze de vrijheidsstrijd als uitgangspunt namen en Oranje roemden 
voor zijn inzet, lieten beiden de vrijheid als ‘aloude Bataafs-Hollandse 
traditie’ teruggaan tot de Bataafse voorouders, de Bataafse mythe, die 
een legitimatie moest inhouden van de Opstand.77 Hooft gaf een be-
schrijving in zijn Nederlandsche Historiën (1555-1587), De Groot onder 
meer in Annales (1559-1588 )en de Historiae (1589-1609). Ondanks zijn 
duidelijk blijk van waardering voor Oranje schilderde De Groot de 
Staten toch af als hoofdbewakers van de privileges. In dit verband 
sprak Romein van een ‘aristocratisch-staatsgezind standpunt’ en van 
een ‘typisch voorbeeld van onbewuste vervalsing’.78

Aanvankelijk was de republikeinse staatsvorm de opstandige ge-
westen overkomen doordat de aanbieding van de soevereiniteit aan 
buitenlandse vorsten op niets was uitgelopen. In 1588 werd de Repu-
bliek door Engeland en Frankrijk erkend.79 Geleidelijk ontwikkelde 
zich een zelfbewustzijn waarin de republikeinse staatsvorm verweven 
raakte met liefde voor de vrijheid. In eerste instantie behoefde de aan-
wezigheid van een Oranjestadhouder daarvoor nog geen complice-
rende factor te zijn. De Bestandstwisten (1619-1621) met de strijd tus-
sen Maurits en Van Oldenbarnevelt en het conflict tussen Willem ii en 
Amsterdam veroorzaakten in kringen van de staatse regenten evenwel 
scherpe antiorangistische reacties.80 Hierdoor ontstond in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, na de dood van Willem ii (1650), een 
meer principiële discussie over de vraag of de vrijheid zich verdroeg 
met een eenhoofdige leiding in de staat. De ‘staatse’ regentenpartij, 
ook wel ‘Loevesteiners’ genoemd naar het slot waar verschillende re-
monstranten ten tijde van de Bestandstwisten gevangen waren gezet, 
was van mening dat de ‘ware vrijheid’ alleen was gewaarborgd in een 
Republiek zonder stadhouder. Zij wisten tweemaal een stadhouder-
loos tijdperk te bewerkstelligen, uitgezonderd in het noorden, waar de 
Nassause zijtak zich tot de Franse Revolutie onafgebroken als stadhou-
ders handhaafde.81

Het publieke discours tijdens de Republiek ging in hoge mate over 
de verhouding tussen de Republiek, Oranje en de vrijheid. Behalve 
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de onenigheid over de te voeren buitenlandse politiek en het chro-
nische geruzie tussen ‘facties’ en ‘cabalen’ ofwel de regentenkongsi’s, 
gingen verschillen van inzicht hierover de partijschap in de Republiek 
bepalen. De Oranjepartij stond hier niet tegenover, maar maakte deel 
uit van het systeem, en de agenten van de stadhouder trachtten deze 
‘cabalen’ net zo goed te manipuleren als dat de staatsgezinde partij 
dat deed.82 Bekende staatsgezinde publicisten tegen het stadhouder-
schap en het monarchale principe in het algemeen in de jaren 1760 
waren Pieter de la Court en Johan Uytenhage de Mist. De eerste be-
riep zich op de Deductie van Johan de Witt, waarin deze had gewezen 
op de overbodigheid van een eenhoofdig leiderschap in de Republiek. 
Hij staafde zijn mening aan de hand van zijn interpretatie van de ge-
schiedenis van Holland. Evenals De Groot veronderstelde hij dat deze 
altijd in het teken van de vrijheid had gestaan.83 In staatsgezinde pam-
fletten uit die tijd werden erfelijke ambten afgewezen omdat die strij-
dig zouden zijn met een vrije republiek. Tevens werden de verdien-
sten van Oranje voor de vrijheid gerelativeerd; sterker, Oranje werd 
afgeschilderd als een gevaar.84 De orangisten waren daarentegen voor 
de Oranjedynastie, maar dit sloot een republikeinse gezindheid niet 
uit. Voor hen stond Oranje voor de oorsprong en handhaving van een 
vrije Republiek. Zij het dat in deze kringen het begrip vrijheid vooral 
werd gebruikt in verband met de staatkundige zelfstandigheid van de 
Republiek en hier was men minder ruimhartig voor dissenters.85

Na de dood van Willem ii hadden de Loevesteiners de benoeming 
van een Oranje tot stadhouder weten te voorkomen. Maar in 1672, het 
Rampjaar, toen Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen Nederland 
aanvielen, raakte de bevolking in paniek en riep om Oranje. Hierdoor 
vond toen, onder druk van de ‘straat’, toch de verheffing plaats van 
Willem iii tot stadhouder. De Loevesteiners moesten het dan ook 
niet van de ‘straat’ hebben. Het feit dat een dergelijk oproer kon lei-
den tot de verheffing van Willem iii en dat deze vervolgens naliet de 
aanstichters van de lynchpartij waarvan de gebroeders De Witt het 
slachtoffer waren te straffen, geeft aan hoe sterk de politieke invloed 
van het orangisme kon zijn.86 De Oranjeklanten waren enthousiast 
over de verheffing van Willem iii en het klonk dan ook: ‘Oranje sit te 
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Paert, O Oude Batavieren!... Strijdt met hem voor het Land, voor Kerck 
en Vrijigheyt.’87

Willems positie had meer dan die van zijn voorgangers een monar-
chaal karakter. Toen hij echter meende zich de waardigheid van her-
tog van Gelderland te kunnen laten aanbieden, keerden niet alleen 
de regenten zich tegen hem, maar werd ook de publieke opinie kriti-
scher. Toch was het deze Oranje die in 1688 in Engeland met de Glo-
rious Revolution definitief een einde zou maken aan het absolutisme 
van de Stuarts en er de grondslag zou leggen voor het parlementaire 
stelsel. Volgens de Britse historicus Lisa Jardine was de Nederlandse 
invasie ‘een briljant geënsceneerde opeenvolging van gebeurtenissen’ 
en was de proclamatie waarin prins Willem van Oranje iii de overwe-
gingen voor de invasie uiteenzette, een ‘meesterstuk van collectieve 
arbeid door de prins, zijn Engelse en Nederlandse raadslieden in Den 
Haag en een select gezelschap Engelsen, die naar Nederland waren 
uitgeweken.’ De definitieve tekst werd vastgesteld door Caspar Fagel, 
raadpensionaris van Holland en vertrouweling van de prins.88 De pro-
clamatie van de prins van Oranje bracht ook buiten Londen een ‘ra-
dicale omslag’ teweeg en volgens Jardine was de Glorious Revolution 
dus eigenlijk geen Engelse revolutie, maar het resultaat van de invasie 
door de prins van Oranje en van zijn politiek beleid.89 Ze ziet de pro-
clamatie als een ‘indrukwekkend politiek manifest uit de tijd van vóór 
het rationalisme, van vóór de Engelse Verlichting [...] bezield van de 
beste bedoelingen om de fundamentele rechten van het Engelse volk 
te bekrachtigen’.90 Het kan daarom geen verwondering wekken dat de 
filosoof John Locke, die zijn Two Treatises schreef tijdens zijn balling-
schap in de Republiek, zich gedurende de overtocht naar Engeland in 
het gevolg bevond van Willem iii.

Jonathan Israel wijst erop dat er onder de propagandisten van Wil-
lem iii ten tijde van de Glorious Revolution zelfs orangisten te vinden 
waren met radicaal republikeinse opvattingen, zoals Ericus Walten 
(1663-1697) en zijn vriend de graficus Romeyn de Hooghe (1645-
1708).91 Deze uitgesproken non-conformistische figuren steunden op 
grond daarvan het stadhouderschap en stonden vijandig tegenover 
de oligarchische stadsbesturen van Amsterdam en Rotterdam. Daar-
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naast wist Willem iii, via Europese coalitievorming tegen Lodewijk 
xiv, ‘de zegevierende opmars van het Franse absolutisme’ te stuiten.92 
Hij stond hiermee in de traditie van zijn overgrootvader Willem de 
Zwijger.93 Individuele Oranjes mochten soms blijk geven van weinig 
affiniteit met democratische tendensen, op de hoofdmomenten in de 
strijd tegen het absolutisme heeft de Oranjedynastie zich uitermate 
verdienstelijk gemaakt.

In de Republiek leidde de verheffing van Oranje onder meer tot on-
derstaande dichterlijke ontboezeming van een dichteres, die volgens 
Anton van Duinkerken de betekenis van de Engelse overwinning 
‘met welhaast modern-journalistieke vaardigheid bondig’ uiteenzette:

Op den Heere
prinse van oranje
Triomfeerende in Engeland

De Oranje Zon, wiens glans alle and’ren glans doet daalen,
Van daar ze in ’t Oost verryst, tot daar ze in ’t West houd stand,
Genoopt, geleid, gesterkt, bewaard door ’s Hemels hand,
Maakt Aarde, Lucht en Zee verwonderd van haar straalen.

Dit Licht, onmooglijk in zyn loopbaan te bepaalen,
Trekt alle nevels op van ‘kwynende Engeland,
Daar ’t voor de Vryheid en Geloof den standaard plant,
Om voor het recht van God en ’t Volk te zegepralen.

’t Gelukt den Veldheer: ’k zie zyn onverzaagden moed,
Van duizend duizenden verwelkomt en begroet
Als Wetshersteller en Verlosser van Brittanje,

De hoop van Sion, en de Zweep der Dwinglandy,
Den Schrik des Rykstyrans en Vrankrijks Roofharpy,
Die zich reeds blind zien aan de Heilzon van Oranje.
 

Katharyne Lescailje.94

mdclxxxviii.
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Willem iii, die gehuwd was met de Engelse prinses Maria Stuart, over-
leed kinderloos.95 Johan Willem Friso, graaf van Nassau-Dietz, stad-
houder van Friesland en Groningen, erfde in 1702 de Oranjetraditie. 
Maar de staatsgezinden wisten in de andere gewesten te voorkomen 
dat hij het daarbij behorende ambt van stadhouder en van kapitein-
generaal en admiraal zou verwerven. Het tweede stadhouderloze tijd-
perk duurde tot 1747, toen Franse troepen in het voorjaar de Repu-
bliek binnenvielen. Toen liet de Oranjemythe zich opnieuw gelden en 
ging het benauwde volk de straat op, roepend om Oranje. Dit leidde 
opnieuw tot de verheffing van Oranje. Maar ofschoon Willem iv toen 
zelfs algemeen erfstadhouder werd, bleef hij dienaar van de Staten, ook 
in de ogen van de orangisten. Hoezeer zijn verheffing leidde tot grote 
vreugde bij de Oranjeklanten en veel verwachtingen wekte, blijkt wel 
uit volgende versregels van de Friese edelman Onno Zwier van Haren:

De Fiere leeuw ontwaakt en brult,
De Franschman is met schrik vervult,
En sal sig bevend rugwaarts ijlen,
Nu Friso pronkt met seven pijlen.96

Er zat tegen het midden van de achttiende eeuw al meer in de lucht 
dan alleen de verheffing van een Oranje tot stadhouder, maar de toen-
malige Oranjes hadden hier geen oog voor. Er was sociale onvrede, die 
zich uitte in ongeregeldheden, zoals bleek bij het Friese Pachtersop-
roer en bij de Doelistenbeweging in Amsterdam in het najaar van 1747 
en in 1748.97 De doelisten veronderstelden sympathie bij Oranje voor 
hun verlangen naar democratisering, op grond van Oranjes rol in de 
ontstaansgeschiedenis van Nederland en vanwege de populistische 
traditie van het orangisme.98 Maar dit werd een grote teleurstelling. 
Hun beroep op Willem iv bleek namelijk vergeefs. Zijn zoon Willem v 
(1751-1794) was eveneens uiterst conservatief en voor alles verknocht 
aan de oude constitutie.99 Deze laatste stadhouders toonden zich bij 
herhaling afkerig van veranderingen en hadden geen oog voor de pro-
blemen van de opkomende burgerij. Hierdoor werd Oranje meer en 
meer symbool voor de bestaande orde en de daarbij horende tradities, 
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juist in een tijd waarin het politieke en culturele klimaat zich ingrij-
pend ging wijzigen.

Het eerder gesignaleerde vrijere klimaat in de Republiek – Jonathan 
Israel sprak van ‘de relatief vrije atmosfeer in de Nederlanden en En-
geland’ – bracht al vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
ruimte voor de nieuwe opvattingen van de ‘radicale verlichting’, in-
clusief nieuwe republikeinse theorieën.100 Hierdoor konden er in de 
achttiende eeuw aansprekende ideeën ontstaan over burgerschap, na-
tiebesef en vaderlandsliefde. In de Republiek waren het de patriotten 
die staatkundige vernieuwingen voorstonden die voortkwamen uit 
een door de verlichting beïnvloed denken. Hun woordvoerders waren 
onder anderen de historicus Jan Wagenaar (1709-1773) en de edelman 
Joan Dirk van der Capellen (1741-1784). Van der Capellen was auteur 
van het pamflet Aan het volk van Nederland. Zijn verdediging van de 
volkssoevereiniteit liet overigens onverlet dat deze aristocraat evenals 
veel van zijn medepatriotten neerkeek op het gewone volk, dat veel-
al orangistisch was. Hiervoor werden termen gebruikt als ‘toomloos 
grauw’, ‘janhagel’ en ‘gepeupel’.101 Deze patriotten vielen Oranje en de 
orangisten of Oranjeklanten scherp aan.

De orangisten beschouwden de hele Republiek als het ‘vaderland’.102 
Zij hechtten aan de Unie van Utrecht als constitutie en hadden ver-
trouwen in een respublica mixta. Dat wil zeggen dat zij meenden dat de 
Republiek, en daarmee de vrijheid, juist was gediend met het samen-
bindende en monarchale element van de Oranjestadhouders, maar zij 
waren zeker geen monarchisten. Zij wensten de Oranjestadhouders als 
‘eminent’ hoofd van de uitvoerende macht, ter wille van de eenheid van 
de Unie en als beschermers van het ‘gemene volk’, van de gereformeerde 
godsdienst en van de privileges en handvesten en als verdedigers te-
gen buitenlandse machten.103 Schutte noemt de orangistische visie op 
Oranje en de stadhouders vooral traditionalistisch, omgekeerd geldt 
dit voor de visie van de Oranjes op de Republiek.104 Hoewel zich meer-
dere keren momenten voordeden dat de stadhouders het systeem we-
zenlijk hadden kunnen wijzigen, hebben ze dit nooit gedaan.105 Oranje 
dreef niet zozeer naar de monarchie. Willem iv en Willem v waren juist 
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bijzonder gehecht aan de constitutie van de Republiek. Nog in 1797 
schreef Willem v: ‘Men moet de oude Paelen niet versetten.’106

De orangistische publicaties waren in de achttiende eeuw overwe-
gend defensief van karakter. De verdediging van het Huis van Oranje en 
van de gereformeerde godsdienst vielen veelal samen. Veelzeggend is in 
dit verband de titel van een geschrift van Johan Barueth (1709-1782), 
Historie van het Stadhouderschap van de Heeren Princen van Oranje, hoog-
nodig tot Bewaring van de Vryheit in de Kerk- en Burgerstaat (Dordrecht 
1765). Eerdere Oranjes werden door hun aanhang in superlatieven als 
helden vereerd en hun staat van dienst kon hiertoe ook aanleiding ge-
ven, maar de laatste twee stadhouders waren niet direct heroïsche per-
soonlijkheden. Er leek weinig anders op te zitten dan de superioriteit 
van de Oranjes in veronderstelde morele kwaliteiten te zoeken. Hier-
over verschenen dan ook geschriften die meestal in een uiterst geëxal-
teerde taal waren opgesteld. Zo heette Willem iv in een lijkrede van 
Onno Zwier van Haren op deze prins ‘een model van alle burgerlijke, 
zedelijke en kristelijke deugden’. Het ging erop lijken dat deugdzaam-
heid via het Oranjebloed van generatie op generatie werd overgedra-
gen.107 Deze moralistische pretentie paste wel in een tijd van morali-
sering van de burgerdeugden. Hoewel de levenswandel van Willem v, 
wiens zwak voor lieftallige freules alom bekend was, zich hiervoor min-
der leende. Dit toeschrijven van morele kwaliteiten aan de Oranjes zou 
doorwerken in de negentiende eeuw. Gelet op de pikante verhalen die 
over sommige Oranjevorsten in omloop zijn, moet niet elke toenmalige 
Oranjevorst zich hierdoor aangesproken hebben gevoeld.108

Het publieke discours liep in de periode 1780-1787 uit op een ware 
pamflettenoorlog.109 Hoewel orangisten en patriotten toen scherp te-
genover elkaar stonden, wil dit niet zeggen ze voor elkaar onderdeden 
in vaderlandsliefde. Dit was een deugd die juist in deze periode tot on-
gekende bloei kwam. Evenmin was het zo dat de orangisten de ideeën 
van de verlichting uitsluitend bestreden.Uit hun denken bleek even-
eens dat de Republiek volgens hen haar oorsprong vond in de Opstand. 
Beide categorieën geloofden in redelijkheid, vooruitgang, beschaving 
en tolerantie en beriepen zich op de historie. De strijd betrof vaak 
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vooral de interpretatie van begrippen als vrijheid, republiek en derge-
lijke, maar principieel waren de tegenstellingen aanmerkelijk minder 
diep dan de heftigheid van het publieke discours suggereerde.110

Er wordt in Nederland een verlicht conservatisme gesignaleerd, 
waartoe ook de ‘reformistische orangisten’ die Schutte onderscheidt, 
zouden kunnen worden gerekend.111 Hoewel ook hier de prins werd 
gezien als een middel in Gods hand tot bescherming van het land, 
was de waardering van deze ‘reformistische orangisten’ voor Oranje 
wat minder op godsdienstige gronden gebaseerd en meer seculier, 
cultuurhistorisch georiënteerd. Zij toonden zich daarbij ontvankelijk 
voor moderne denkbeelden, die in het achttiende-eeuwse publieke 
discours speelden. Exponenten hiervan zijn de uitgever-filosoof Elie 
Luzac, raadpensionaris Van de Spiegel en de historici Rijklof Michaël 
van Goens, Adriaan Kluit en Gijsbert Karel van Hogendorp. De va-
derlandse geschiedenis zou Luzac (1721-1796) hebben doen inzien dat 
de regenten in tegenstelling tot de Oranjes te weinig oog hadden voor 
het algemeen belang.112 Hij stond aanvankelijk positief tegenover de 
ideeën van Locke en de volkssoevereiniteit. Hij was voor een consti-
tutie met een stadhouder als Eminent Hoofd, in een sterkere positie, 
en hij zag zijn voorkeur voor de respublica mixta bevestigd door de leer 
van de scheiding van machten van Montesquieu, zodat Luzac later 
meer in zijn richting opschoof. Het gedachtegoed van deze ‘verlichte 
conservatief ’ vertoont veel overeenkomst met dat van zijn Britse tijd-
genoot Edmund Burke.113 De vrijheid van meningsuiting ging de uit-
gever en publicist Luzac aan het hart.114

Van de Spiegel (1737-1800), die als raadpensionaris voor alles man van 
de praktijk was, stond praktische, staatkundige hervormingen voor. 
Hij wilde bijvoorbeeld een wettelijke omschrijving van het stadhou-
derlijke gezag en de instelling van een raad van ministers ‘nevens Zijne 
Hoogheid’.115 Een belangrijk punt van zijn hervormingsideeën betreft 
zijn voorstel de Unie haar eigen inkomsten te verschaffen en haar zo 
onafhankelijk te maken van de afzonderlijke provincies. Ook bij Van 
de Spiegel ging de verdediging van het erfstadhouderschap niet in de 
richting van de monarchie. Hij zag dit instituut vooral als een essen-
tieel onderdeel van de constitutie van de Republiek en hij fundeerde 
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het in de theorie van de ‘representatieve’ democratie. Naar zijn mening 
behoorde de Republiek aan de burgers, zij het dat ze de staat hebben 
overgelaten ‘aan de Administratie van vertrouwde persoonen, met af-
stand van de magt om deez Administratie te rug te neemen, zoo lang 
dezelve tot instandhouding van het goed wordt waargenomen’.116

Adriaan Kluit (1735-1807), die bijvoorbeeld ook de Amerikaanse 
opstand verdedigde, gaf een doorwrochte, historische onderbouwing 
van een representatieve Statenregering met aan het hoofd een stad-
houder, een constitutie ‘waarin de rechten van de mens, vrijheid en 
gelijkheid geen waan waren, maar historische werkelijkheid’.117 Beide 
groeperingen herkenden zich aanvankelijk in de aanduiding patriot. 
Zo verdedigde Van Goens in het prinsgezinde tijdschrift De ouderwet-
se Nederlandse patriot een principiële vrijheid van drukpers. Zij het dat 
hiervoor wel fatsoensgrenzen golden.118 Van Hogendorp zou later een 
belangrijk aandeel hebben in de totstandkoming van de Grondwet 
van het nieuwe koninkrijk. Hieruit blijkt dat de invloed van de Oran-
jeklanten zich zeker niet beperkte tot de inbreng van rechtzinnige, 
calvinistische predikanten en van simpele, hoewel roemruchte volks-
heldinnen als Kaat Mossel en Ruige Keet, waar volgens Rogier toch 
een geur van jenever om bleef hangen.119 Genoemde ‘reformistische 
orangisten’ leverden intelligente bijdragen aan het publieke debat. Ze 
zochten de rechtvaardiging van de positie van Oranje in Nederland 
in de constitutionele en cultuurhistorische ontwikkelingen van de 
natie, maar ze stonden open voor moderne staatkundige theorieën. 
Daarom zou kunnen worden gesteld dat, voorafgaande aan de latere 
‘nationalisering van de revolutie’ waarvan Van Sas spreekt, deze ‘refor-
mistische orangisten’ de synthese en verzoening eigenlijk ideologisch 
gedeeltelijk al hadden voorbereid, die in 1813 mogelijk bleek.120

Vooralsnog culmineerde de strijd in de tweede helft van de achttien-
de eeuw, toen patriotten en prinsgezinden elkaar heftiger dan ooit be-
streden. Hoezeer toen ook in negatieve zin de emoties rond Oranje 
hoog konden oplopen, blijkt uit het begin van het gedicht ‘Aan enen 
Verrader des Vaderlands’ (Willem v) van de hand van de Utrechtse 
student Jacobus Bellamy, dat op 12 oktober 1782 in het patriottische 
tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn verscheen:
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’t Was nacht toen u uw moeder baarde,
Een nacht zo zwart als immer was;
Een heir van helde geesten waarde;
’t Gevogelt liet een naar gekras
Door ’t aaklig woud, tot driemaal horen;
De zee werd woedend, klotste en sloeg,
Dat zelfs, tot in de hemelkoren,
Den eng’len schrik aanjoeg.121

De jaren 1780 stonden in het teken van pamflettenstrijd en demon-
straties. Uiteindelijk was de positie van de stadhouder zo verzwakt 
dat Willem v en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen zich in 1785 
uit Den Haag terugtrokken en zich vestigden in Nijmegen, in het zeer 
Oranjegezinde Gelderland. Hoewel de positie van Oranje steeds meer 
omstreden was geraakt, bleef de dynastie nog overwegend populair 
bij het gewone volk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de orangistische relle-
tjes die er in die jaren veelvuldig waren.122 Amsterdam gaf in mei 1787 
nog een heftig oproer te zien van de orangistische scheepstimmerlie-
den op Kattenburg, de zogenaamde ‘bijltjes’, tegen het patriottische 
stadsbestuur dat de macht had overgenomen. Dit liep uit op een ware 
veldslag bij de Kattenburgerbrug. Opvallend is ook dat de goede ver-
houding tussen de Oranjes en de joodse minderheid, die al dateerde 
vanaf Willem van Oranje, zich over het algemeen handhaafde. Vooral 
de Portugese joden bleven uitgesproken Oranjegezind.123 Toen stad-
houder Willem v met zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen Den 
Haag moest verlaten, hadden ze onderdak aangeboden gekregen in 
het huis van Benjamin Cohen in Amersfoort. Het feit dat prinses Wil-
helmina in juni 1787 op weg naar Den Haag bij Goejanverwellesluis 
werd tegengehouden door patriotten, werd door de Oranjepartij als 
een grove belediging ervaren. Het stadhouderlijk gezag werd hierop 
hersteld met steun van troepen van de koning van Pruisen, de broer 
van Wilhelmina. Door de Oranjegezinden werd dit als een overwin-
ning gezien die ook in de Amsterdamse Jodenbuurt uitbundig werd 
gevierd, maar een aantal patriotten, zo’n vijf- à zesduizend, vluchtten 
daarop naar het buitenland.124 De restauratie had de Oranjepartij te 
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danken aan gewapende buitenlandse interventie. Rogier noemt het 
een misgreep, ‘die het krediet van het Oranjehuis voor jaren zou be-
derven’.125 Behalve vanwege dit ongunstige gesternte van buitenlandse 
interventie moest de restauratie wel op een mislukking uitlopen om-
dat het Oranje zelf aan visie ontbrak. Toen de Fransen in 1795 met 
hun inval een eind maakten aan het ancien régime, had Oranje al meer 
dan twee eeuwen deel uitgemaakt van de Nederlandse geschiedenis. 
Oranje stond toen echter niet voor nationale eenheid, het was nog een 
uitgesproken partijkleur.126

Het Oranjekoningschap, 
een staaltje van ‘herinneren en vergeten’

‘Oranje boven, Holland is vrij.’ Zo begon de tekst van de proclama-
tie die het Driemanschap in 1813 onder leiding van Gijsbert Karel van 
Hogendorp uitvaardigde bij de ineenstorting van het napoleontische 
regime. Zoals ook uit populaire reacties van de ‘straat’ bleek, was met 
deze combinatie van Oranje en de vrijheid toch opnieuw de essentie 
van het ‘verhaal van Oranje’ of de Oranjemythe weergegeven. Hoezeer 
de rol van Oranje in de Franse tijd ook leek uitgespeeld, toch meent 
Van Sas te kunnen stellen dat de meerderheid van het volk er nooit ge-
heel los van is geweest.127 Daarom behoefde Oranje ook niet door het 
volk te worden herontdekt. Hoewel het herstel van Oranje en de toe-
kenning van de soevereiniteit even onverwacht kwamen als de val van 
Napoleon, leek het een vanzelfsprekende afloop, waarvoor een breed 
draagvlak bestond. Al op 27 maart 1812 waren er ernstige ongeregeld-
heden in Den Haag onder het geroep van ‘Oranje boven’ door lotelin-
gen uit Katwijk en Scheveningen, en ook op 3 april 1813 had de loting 
voor de Nationale Garde in Zuid-Holland geleid tot volksverzet, dat 
bekend werd als ‘Drie Schoft Oranje Boven’.128 In november daarop-
volgend, aan de vooravond van de val van Napoleon, waren het weer 
de Kattenburger ‘bijltjes’, onder leiding van zeekapitein Jacob May, die 
in Amsterdam tijdens relletjes uiting gaven aan hun liefde voor Oranje 
en klonk het voortvarend: ‘De prins moet koning in Holland zijn.’129 
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De stegen en sloppen rondom de Dam kleurden oranje en een oude 
deun kreeg een nieuwe tekst:

Nu zijn de Fransen van de vloer, hoezee!
Prins Willem komt weer aan het roer, hoezee!
Nu dansen wij weer hand in hand
Voor ’t oude, lieve Vaderland.
Vivat Oranje, hoezee!130

Ook in Den Haag en elders uitte de ‘straat’ zich weer ondubbelzin-
nig in deze geest, zodat de aristocraten om het volk te apaiseren zich 
ook met oranje tooiden. Dit maakt het verklaarbaar dat Van Hogen-
dorp, de ‘reformistische orangist’ die de ‘Schets’ voor een Grondwet 
opstelde, de constitutionele monarchie vond liggen in de lijn van de 
‘anti-aristocratische’, zo men wil orangistisch-democratische of popu-
listische geest die met het stadhouderschap werd verbonden.131 Maar 
ook de oud-patriotten onder de notabelen hadden zich in de periode 
voorafgaand aan de val van Napoleon al met deze ontwikkeling ver-
zoend. Sterker, de combinatie van Oranje met het koningschap werd 
door menige vroegere patriot, zoals Falck en Van der Palm, gezien als 
de consequentie van een cultuurhistorische ontwikkeling.132 Dit was 
mogelijk doordat Oranje afwezig was in de teleurstellende revoluti-
onaire periode. Er was ruimte ontstaan voor een nieuw vaderlands 
gevoel en hoewel aansluitend bij de Oranjeoverlevering kon Oranje 
daardoor met een schone lei beginnen. Daarom was de invoering van 
het Oranjekoningschap (1813-1815) helemaal niet onbegrijpelijk of een 
kwestie van usurpatie, zoals huidige republikeinen wel suggereren, 
maar een ‘product van de dynamiek van de Nederlandse geschiedenis’, 
zodat het Nederlandse koningschap daarmee een ‘eigen historische 
logica’ heeft.133

Het natievormende effect van gemeenschappelijk doorstaan leed 
waarnaar Renan verwees, blijkt daarom ook op te gaan voor de Bataafs-
Franse periode in Nederland. Na een korte, voor velen verwachtings-
volle tijd was de teleurstelling ingetreden om vervolgens over te gaan 
in apathie. De revolutionaire turbulenties en de vernederingen die de 
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bevolking door de Franse bezetting had ondergaan, hadden vervolgens 
louterend gewerkt en waren van invloed geweest op het historische 
besef. Hierdoor waren de vroegere partijtegenstellingen gerelativeerd. 
Bovendien had 1798 dan wel de eenheidsstaat gebracht, maar dit was 
te danken geweest aan een staatsgreep die kon slagen dankzij Franse 
militaire steun; niet echt een evenement om als natie trots op te zijn.134 
Daarnaast speelde in de politiek en in de latere geschiedschrijving de 
vrees mee dat de verdeeldheid uit de tijd van de Republiek en de Fran-
se tijd zou herleven. Ten slotte vergemakkelijkte de handhaving van de 
verworvenheden van de Bataafse Revolutie – zoals de vestiging van de 
gecentraliseerde eenheidsstaat, de scheiding van kerk en staat en de ge-
lijkheid voor de wet – de acceptatie van het Oranjekoningschap door 
de vroegere tegenstanders. De generatie van 1813 bleek ook in staat om 
te kunnen ‘herinneren en vergeten’, of het nu om Oranje en de oran-
gisten ging of de vroegere patriotten betrof.135 De geschiedschrijving 
kwam in het teken van verzoening te staan en zowel de verworvenhe-
den van de revolutie alsook de Oranjedynastie werden ‘genationali-
seerd’. In deze periode kan het Oranjekoningschap daarom voor Renan 
het ultieme voorbeeld zijn geweest van ‘herinneren en vergeten’.

De aanbieding van de soevereiniteit aan Oranje betekende de defini-
tieve erkenning van Oranje in de rol van Eminent Hoofd, het oude 
ideaal van de orangisten. Willem i was een pragmaticus, die zijn soe-
vereiniteit eerder zag als resultaat van een historisch proces dan dat 
hij haar zou willen baseren op enig goddelijk recht. Als hij zelf al niet 
zou hebben begrepen dat invoering van het koningschap gevoelig zou 
kunnen liggen, dan was zijn moeder er wel, de energieke Wilhelmi-
na van Pruisen, weduwe van Willem v, die hem hier in een brief nog 
maar eens op wees. Ze herinnerde zich de Nederlandse sentimenten 
nog maar al te goed uit de recente patriottentijd. Bovendien was haar 
man, de laatste stadhouder, zeer gehecht geweest aan de constitutie 
van de Republiek. In 1799 had hij nog geschreven: ‘Geen constitutie 
is zo geschikt voor de Nederlanden als de oude, waaraan ik trouw ge-
zworen heb.’136

Maar de tijden waren veranderd. Bovendien was men dankzij het 
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kortstondige koningschap van Lodewijk Napoleon, de niet onsym-
pathieke broer van Napoleon, die de titel koning van Holland had 
gedragen, al enigszins gewend aan de monarchie. Inmiddels waren er 
zelfs vroegere revolutionairen die zodanig ruime constitutionele for-
muleringen bepleitten, dat Willem i meer dan voldoende mogelijk-
heden kreeg voor een persoonlijk bewind, en deze ambitieuze vorst 
zou hiervan met graagte gebruikmaken.137 Bij de aanvaarding van zijn 
ambt – aanvankelijk als soeverein vorst, later als koning – lette hij als 
pragmaticus vooral op zijn concrete machtspositie, en de discussie 
over de soevereiniteit ging hij het liefst uit de weg.138 In zijn procla-
matie van 2 december 1813 had Willem, hiertoe geadviseerd, de soe-
vereiniteit aanvaard ‘onder waarborging ener wijze constitutie’. De 
oorspronkelijk door de oud-patriot Kemper voorgelegde tekst ‘onder 
waarborging uwer rechten door ene wijze constitutie’ vond de vorst 
echter te ver gaan.139 Willem i stelde zich uiterst verzoenend op tegen-
over de vroegere patriotten, die in tal van ambten werden benoemd 
en aan wie veel koninklijke onderscheidingen zouden worden ver-
leend. Hij combineerde het streven van de Oranjes naar eenheid en 
soevereiniteit met de verlichte mentaliteit van de vroegere regenten 
en de rationele bestuurssystematiek die de Franse tijd had gebracht. 
Hij was eerder een ‘verlate regent’ dan een epigoon van de verlichte 
despoten.140 Al met al leverde dit deze eerste Oranjekoning het ver-
wijt op dat zijn nieuwe koninkrijk eigenlijk ‘een napoleontische staat 
met een oranje gevel betrof ’.141

Een nieuwe creatie, maar toch van premoderne oorsprong

De invoering van het Oranjekoningschap had nog meer consequen-
ties. Het betekende dat de Oranjemythe verweven raakte met de 
koningsmythe, die veel verder terugging. Het koningschap was van 
premoderne oorsprong. Zo verpersoonlijkte de koning volgens mythi-
sche overleveringen de band met de voorouders en met de goden, en 
daarmee was hij symbool van continuïteit en stond hij voor het verhe-
vene.142 De koning was daarom niet zomaar een machthebber, hij was 
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voor alles een waardig gezagsdrager. Toen het koningschap vermengd 
raakte met het christendom, werd er gesproken van een ‘koningschap 
bij de gratie Gods’. De eerste die daartoe tot koning werd gezalfd, 
was de Karolinger Pippijn iii. In zijn Mythos des Königtums stelt P.E. 
Schramm dat in Europa het geïdealiseerde beeld van Pippijns zoon 
Karel de Grote, als rechtvaardige en wijze koning, zo dominant was 
dat het een maatstaf is geworden voor alle latere koningen. De koning 
belichaamt de orde die voor iedereen geldt, waarvoor hij zich inzet en 
waaraan hij ook dienstbaar is. Hoogheid en nederigheid gingen hierin 
samen.143 Het is de mythe beschreven door Charles B. Krol in ‘Als de 
koning dit eens wist’: de rechtvaardige koning trekt eropuit om on-
recht ongedaan te maken.144 In onze literatuur is ‘Karel ende Elegast’ 
hiervan een mooi voorbeeld.

Van oorsprong is volgens het Germaanse recht de koning geen al-
leenheerser, maar primus inter pares. Pas in de loop van de zestiende 
eeuw werd op grond van het Romeinse recht, waarin de heerser boven 
het recht is geplaatst, de absolute macht van de vorst gepropageerd. 
Cruciaal in dit verband is deze zin van de Franse jurist en politiek the-
oreticus Jean Bodin: ‘La première marque du Prince souverain, c’est la 
puissance de donner loy à tous en general, et à chaqun en particulier.’145 In 
de catéchisme royal werd de jonge Lodewijk xiv zijn unieke positie als 
volgt bijgebracht: ‘dat Uwe Majesteit steeds voor ogen houde dat hij 
een plaatsvervanger van God is’.146 Verzet tegen het koninklijk gezag 
werd gezien als verzet tegen de door God gegeven orde. Willem van 
Oranje beriep zich erop dat hij de koning van Spanje altijd had ge-
eerd – zoals het ‘Wilhelmus’ ons nog steeds herinnert. Een andere vrij-
heidsheld, George Washington, noemde rond 1776 de troepen van de 
Engelse koning George iii nog ministerial troops. Ook hij meende nog 
de schijn te moeten ophouden dat hij niet de koning bestreed maar 
zijn ministers. Regalia zoals kroon, scepter en rijksappel symboliseer-
den de majesteit van het koningschap. Koningen werden bijzondere, 
bijvoorbeeld geneeskrachtige, gaven toegedacht en ze werden omge-
ven met een uitbundig ritueel. Dit zien we bij de Franse en Engelse 
koningen, zowel in het dagelijkse leven als bij plechtigheden als kro-
ningen, huwelijken en begrafenissen. Dit was wel wennen voor de cal-
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vinistische stadhouder Willem iii. Toen hij en zijn vrouw Mary met 
veel ritueel werden gekroond tot koning en koningin, sprak hij van 
‘sotte paepse ceremoniën’.147

Ook toen de koningsmacht drastisch verminderde, zou het koning-
schap als bijzonder en verheven ambt deel blijven uitmaken van ons 
collectieve geheugen.148

De creatie van het koningschap van de Oranjes had niet alleen tot ge-
volg dat de Oranjemythe en de koningsmythe in elkaar opgingen, maar 
Oranje kreeg ook te maken met alles wat hierbij hoort, zoals kroon, 
koningsmantel, koninklijke inhuldiging en dergelijke. Omdat hiermee 
tevens nieuwe tradities werden gecreëerd, kan dit worden gezien als 
een voorbeeld van de door Eric Hobsbawm gesignaleerde invention of 
tradition.149 Het gevolg van deze ontwikkeling was dat de Oranjedynas-
tie de sociale en culturele functies van het koningschap toevielen en 
dat de Nederlandse natie en Oranje daarmee voortaan samen zouden 
participeren in het sociale en culturele rollenspel dat bij het koning-
schap hoort. Hierdoor kon Oranje gemakkelijker een boven de partijen 
staande positie gaan innemen. Hiermee is echter niet alles gezegd.

De consequentie van de nieuwe situatie was ook dat dit koning-
schap in het orangistische denken moest worden opgenomen. Van 
Hogendorp mocht dan vinden dat de verheffing van de Oranjes tot 
koning lag in de antiaristocratische of populistische geest van het 
stadhouderschap, maar er zat ook een zekere tegenstrijdigheid in ten 
opzichte van de Oranjetraditie. Het ‘verhaal van Oranje’ was immers 
ooit gestart als vrijheidsstrijd tegen een te machtige monarch. Dit was 
uitgelopen op een republiek waarin de Oranjes wel een vorstelijke rol 
speelden, maar nooit soeverein waren en waar het altijd om gedeelde 
macht was gegaan.

Het nieuwe koningschap startte aanvankelijk als een constitutio-
nele monarchie waarbinnen de vorst reële macht had. Een kwalifica-
tie van ‘verlicht despoot’ ging echter voorbij aan de realiteit dat Wil-
lems koningschap was ingebed ‘in een context van grondwettelijke 
voorschriften en feitelijke machtsverhoudingen’, inclusief de rol van 
een Tweede Kamer die minder de confrontatie meed dan wel wordt 
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verondersteld.150 Toch was Willem i sterk geïnspireerd door het au-
toritaire monarchale denken van zijn neef Frederik Willem iii van 
Pruisen.151 Bovendien zou blijken dat zowel de Oranjevorsten als een 
groot deel van de orangistische aanhang in de lijn van Willem Bilder-
dijk (1756-1831) en onder invloed van ‘restauratieve’ denkers de nei-
ging vertoonden om het monarchale principe wel erg enthousiast te 
omhelzen. Dit was een tendens die eigenlijk principieel afweek van 
de ideeën van de ‘reformistische’ orangisten uit het einde van de 
achttiende eeuw. Daarnaast school er het gevaar in dat de oorsprong 
van de mythe – dat wil zeggen de verbondenheid met vrijheid en 
verdraagzaamheid die tot de Opstand had geleid – een ‘subversieve’ 
strekking zou krijgen, waaraan men liever niet zou worden herinnerd.

Desondanks liet van begin af aan de burgerlijk-republikeinse tra-
ditie zich in Nederland nooit helemaal verloochenen. Behalve dat 
dit sprak uit het betrekkelijk sobere karakter van het koningschap, 
waarin republikeinse trekken terugkwamen, was het vanzelfsprekend 
dat de opdracht van de soevereiniteit aan Oranje gebonden werd aan 
een grondwet.152 Van Sas wijst erop dat deze Nederlandse grondwet 
als (impliciet) verdrag tussen vorst en volk een principieel andere sta-
tus had dan geoctrooieerde constituties als de Franse Charte en die 
van sommige Duitse staten, die de vorst daar eventueel op eigen gezag 
zou kunnen intrekken.153 Op grond hiervan zou kunnen worden ge-
steld dat Oranje een voorwaardelijke of gemitigeerde soevereiniteit 
kreeg opgedragen. Van Hogendorp, afkomstig uit de kring van ‘refor-
mistische orangisten’ uit de tijd van de Republiek en auteur van de 
Grondwet van 1814, toonde zich dan ook allerminst gelukkig dat zijn 
zoon Dirk in zijn proefschrift De Gulielmi (Leiden 1822) ervan blijk 
gaf te sympathiseren met de opvattingen van Da Costa over het onbe-
twistbare recht van de Oranjes op de soevereiniteit. Van Hogendorp 
schreef zijn zoon onder meer: ‘Ik bevele u slegts aan, om met geen ob-
scurantismus en despotismus voor de dag te komen zoals Da Costa in 
zijn laatste drie theses gedaan heeft.’154

Het feit dat Willem i graag poseerde als ‘Vader Willem’ tijdens het 
Openbaar Gehoor waar iedereen welkom was, geeft aan dat ook deze 
Oranje oog had voor het populistische aspect van het ‘verhaal van 
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Oranje’.155 Zeer opvallend voor die tijd maar passend in de Oranjetra-
ditie was de benoeming door Willem i van Jonas Daniël Meyer (1780-
1834), een jood, tot secretaris van de Belgisch-Nederlandse grondwets-
commissie.156 Het koningschap van Willem i week ook hierin af van de 
andere Europese monarchieën, dat het geen restauratief koningschap 
betrof met kerk en adel als steunpilaren, maar dat Willem i de natie als 
uitgangspunt nam en zeer bewust rekening hield met de burgerij. Ook 
de remonstranten – van wie er velen tot de patriotten hadden behoord 
– onderkenden en waardeerden Oranjes samenbindende rol. Zij zagen 
‘er geen been in op de plaats van hun republikeinse hart een oranjelint 
te spelden’. De remonstrantse theoloog en vroegere volksrepresentant 
in de tweede Nationale Vergadering Jan Konijnenburg (1758-1831) 
prees in zijn Nationaal Gedenkboek de omwenteling van 1813 met: ‘Dat 
wij allen met Vorst en Vaderland één zijn en ons Nederland zal in wel-
vaart en luister bloeijen!’ Op zijn beurt ging de koning met zijn familie 
graag ter kerke bij de populaire remonstrantse dominee Abraham des 
Amorie van der Hoeven (1798-1855), die ter gelegenheid daarvan eens 
constateerde ‘dat de naneef van Arminius het evangelie zal verkondi-
gen aan den doorluchtigen naneef van Maurits’.157 Door dit beleid van 
Willem i was er al vroeg sprake van een nationaal koningschap.158 An-
dere vorsten die zich op de natie zouden richten, zoals Louis Philippe 
in Frankrijk en Leopold i in België, volgden pas na de revoluties van 
1830. Zeker in de eerste periode van zijn regering genoot Willems ko-
ningschap in Nederland de steun van de publieke opinie en had het 
een brede maatschappelijke basis. In tegenstelling tot de tijd van de 
Republiek was oranje niet langer een partijkleur, maar kon het de na-
tionale kleur worden, die stond voor de eenheid en vrijheid van de na-
tie. Maar Johan Huizinga moest bij de herdenking ‘1813-1913’, in 1913, 
wel constateren dat datgene wat in de nationale traditie uitgesproken 
republikeins aandeed, voorlopig met een licht taboe werd overdekt.159

Later zou de kritiek op Willem toenemen. Achteraf beschouwd zou 
men kunnen zeggen dat de dominante positie van de vorst uiteinde-
lijk een ‘autoritair intermezzo’ zou blijken te zijn tussen de Republiek 
en het latere parlementaire koningschap, dat ten slotte als ‘kroon op 
de republiek’ zou gaan fungeren.160
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Dat het erfcharisma van Oranje dienstbaar werd gemaakt aan een her-
nieuwd natiebesef blijkt bijvoorbeeld ook uit de vele bombastische 
verzen die er in deze tijd verschenen en de gehele negentiende eeuw 
door zouden blijven verschijnen. Onderstaand is er een van:

Kom, zweren we, op der Vaadren graven
Voor eeuwig Neêrlands Dwingeland af;
Oranje is weer aan het hoofd der Braven
Oranje zal Uw rechten staven
’t Was toch Oranje alleen, Bataven!
Die ’t Vaderland zijn grootheid gaf.161

Het Verenigd Koninkrijk, een rijk zonder natie

Geschetste situatie troffen we na 1813 aan in het gebied van de vroe-
gere Republiek. De spoedig erop volgende samenvoeging van België 
en Nederland tot het nieuwe Verenigde Koninkrijk (1815-1830) was 
echter wat natievorming en het natiebesef aangaat problematisch.162 
Het gemeenschappelijke verleden dat Renan veronderstelt als inspira-
tie voor het natiebesef, bestond in deze prille staatkundige samenstel-
ling niet. Een gemeenschappelijke beslissing om samen verder te gaan, 
lag er evenmin aan ten grondslag. Integendeel, het besluit tot creatie 
van het Verenigde Koninkrijk was genomen door de grote mogendhe-
den op het Congres van Wenen, ofschoon de stuwende kracht achter 
het plan, de Britse minister van Buitenlandse Zaken lord Castlereagh, 
zeer wel besefte dat de bevolking hier niet naar verlangde.163 De visie 
op de nieuwe natie, of eigenlijk op de te vormen nieuwe natie, was 
bovendien niet consistent. Er werden wel pogingen ondernomen de 
nieuwe staat een historische basis te geven door aansluiting te zoeken 
bij de Bourgondische tijd, toen de Nederlanden enigszins een staat-
kundige eenheid hadden gevormd. Van Hogendorp bijvoorbeeld, een 
van de grondleggers van het nieuwe koninkrijk, had zich in de Franse 
tijd behalve met de voorbereiding van een constitutie beziggehouden 
met een historische legitimatie voor het nieuw te vormen rijk. Zijn 
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ideeën over de vaderlandse geschiedenis beschreef hij in zijn Discours 
sur l’histoire de la Patrie (1810-1813). Zijn inconsequentie spreekt hier-
uit dat hij enerzijds een ‘union intime et complète’ met België bepleitte 
en anderzijds stelde dat de Nederlanden een Puissance maritime et 
Puissance Protestante moesten blijven en dat de zeeprovincies Holland, 
Zeeland en Friesland, net zoals ten tijde van de Republiek, het cen-
trum van de macht zouden moeten vormen.164

Koning Willem i vertrouwde erop dat hij zijn nieuwe Verenigde 
Koninkrijk tot eenheid zou kunnen brengen. Behalve dat hij in het 
algemeen veel verwachtte van een centralistisch beleid rekende deze 
Koning-Koopman op de gunstige gevolgen van een doelmatige wel-
vaartspolitiek. Daarnaast trachtte hij ook met andere middelen natie-
vorming te stimuleren.

Zo voerde hij vanaf het begin (1814) een doelbewuste onderwijs- 
en taalpolitiek (ten gunste van het Nederlands). Voorts liet hij in 
1817 een prijsvraag uitschrijven voor een nieuw volkslied, waar ‘Wien 
Neêrlands bloed’ van Hendrik Tollens uit voortkwam, en in 1826 liet 
hij tevens een prijsvraag uitschrijven voor opstellen als basis voor een 
algemene geschiedenis van de Nederlanden.165 Hieraan deden vieren-
veertig wetenschappers mee, onder wie de jonge Thorbecke en Groen 
van Prinsterer. Het moet voor de koning uiterst teleurstellend zijn ge-
weest dat van de bekroonde opstellen er slechts twee blijk gaven van 
een serieuze poging om te zoeken naar een Groot-Nederlands per-
spectief. Sommigen van de juryleden vonden zelfs dat een dergelijke 
Groot-Nederlandse opzet geen recht zou doen aan de Opstand en de 
Gouden Eeuw.166 Wat overigens niet wil zeggen dat een Groot-Neder-
lands natiebesef niet had kunnen ontstaan. De koning deed in elk ge-
val zijn best en op velerlei terrein. Omdat de vrijmetselarij aanhang 
had onder de kritische burgerij in de noordelijke en zuidelijke Neder-
landen en hij deze aan zich wilde binden, liet hij zijn tweede zoon in 
1816 bijvoorbeeld wijden tot lid van de vrijmetselarij, zodat die kon 
worden benoemd tot grootmeester-nationaal in de Noordelijke Ne-
derlanden.167 Nog jaren na de afscheiding bleven veel vrijmetselaars 
in België orangistisch. Hier en daar wordt er dan ook wel op gewezen 
dat de kiemen voor een dergelijk natiebesef er al waren, maar dat de 
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gebeurtenissen van 1830 een verdere ontwikkeling ervan hebben ge-
blokkeerd.168

1830-1848, een overgangsperiode

De Belgische Revolte van 1830 wordt wel als cesuur beschouwd, onder 
meer omdat dit het ‘onverbiddelijke einde’ betekende voor de aspira-
ties van Noord-Nederland om ooit nog de rol van grote mogendheid 
te kunnen spelen.169 Deze Revolte riep in Nederland heftige natio-
nalistische reacties op, met als brandpunten de heldendood van Van 
Speyk, die zijn schip en zichzelf opblies, en de Tiendaagse Veldtocht 
tegen België, die de natie eindelijk weer eens militaire roem bracht. 
Het feit dat de bevolking zich aanvankelijk achter haar vorst schaarde, 
betekende echter nog niet dat zijn droefenis over het uiteenvallen 
van zijn Verenigd Koninkrijk door de publieke opinie in Nederland 
werd gedeeld. Een Groot-Nederlands natiebesef had nog niet kun-
nen ontstaan. Er was nog aan onvoldoende voorwaarden voldaan om 
te spreken van een ‘verbeelde politieke gemeenschap’, zoals Benedict 
Anderson een natie aanduidt. In elk geval was de staatkundige een-
heid slechts van korte duur geweest.170

Er valt veel voor te zeggen om de jaren 1830-1848 in Nederland te 
zien als een overgangsperiode, waarvan de uitkomst zowel van invloed 
zou zijn op het Nederlandse natiebesef als op het staatkundige den-
ken op langere termijn. Er was sprake van onzekerheid, en deze had 
betrekking op zowel de internationale positie van het land als op de 
constitutionele verhoudingen. Zo zou men nog enkele decennia wor-
stelen met de vraag of het afgeslankte koninkrijk wel levensvatbaar 
zou zijn. Hier en daar werd de mogelijkheid opgeworpen om maar 
aansluiting te zoeken bij Duitsland, en zelfs de diep teleurgestelde ko-
ning vroeg zich af of de monarchale staatsvorm nog wel paste bij deze 
reststaat.171 Dit liet overigens onverlet dat hij afwijzend stond tegen-
over de liberale kritiek op de constitutie en zo lang mogelijk vasthield 
aan zijn uitgebreide bevoegdheden.172 Uiteindelijk zat er niets anders 
op dan de status van kleine natie met het daarbij passende internatio-
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nale perspectief te accepteren. In deze onzekere en defaitistische sfeer 
kwam de nadruk weer meer te liggen op het als ‘eigen’ ervaren grootse 
verleden van de Republiek. Hierdoor werden de Opstand inclusief de 
rol van Oranje en de daaropvolgende Gouden Eeuw met vooral de 
schilderkunst, de voornaamste inspiratiebronnen voor het natiebesef.

Door dit terugrijpen op het verleden van de Republiek werd het pro-
testantse karakter van de natie opnieuw benadrukt. Vooral de conser-
vatief protestantse elite die in die jaren nog domineerde, voelde zich 
hierbij thuis. Dit betekende een stimulans voor denkers uit kringen 
van het protestantse Reveil, zoals Da Costa en Groen van Prinsterer, 
die voortbouwden op de calvinistische legende van ‘God, Nederland 
en Oranje’, maar die vooral niet te veel aan de opstandige oorsprong 
van de Republiek wensten te worden herinnerd. Dit leidde weer tot 
reacties in liberale kring, waar sprake was van een herwaardering van 
de vrijheidsbeleving, zoals deze had bestaan ten tijde van de Repu-
bliek, met de nadruk op de staatkundige vrijheid en de vrijheid van 
geweten.173 Het oude, Loevesteinse of staatse sentiment, dat nooit he-
lemaal was weggeweest, werd er opnieuw door geprikkeld. Dit bleek 
uit artikelen die werden gepubliceerd in De Gids door hervormingsge-
zinde liberalen, zoals Bakhuizen van den Brink, Potgieter en Thorbec-
ke. Zo benadrukte Bakhuizen van den Brink in tegenspraak met Groen 
van Prinsterer juist de ‘revolutionaire en democratische’ tendens van 
het calvinisme, waarin tevens een verklaring zou schuilen voor de vrij-
heidszin van de burgerij.174 Deze polemiek is illustratief voor de on-
enigheid die er bestond over de waarden die aan de natie ten grond-
slag lagen en deze zou de daaropvolgende decennia intensiveren. Een 
specifieke, theologisch onderbouwde en een seculiere duiding van de 
Nederlandse natie streden daarbij om de voorrang. Overigens behoef-
de deze opleving van de Loevesteinse traditie en de meer kritische in-
stelling nog geen heimwee naar de Republiek te betekenen of samen te 
gaan met een afwijzing van de Oranjedynastie. Voor Potgieter hadden 
de Oranjes en de Loevesteiners samen aan de wieg van de Nederlandse 
natie gestaan.175 Potgieter zei het zo: ‘Oranje in het hart en niemands 
slaaf.’176 Onder protestanten en liberalen zou het Nederlandse natiebe-
sef nog lang een antikatholieke inkleuring houden.
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Voorts kregen in De Gids ook de culturele prestaties uit de tijd van 
de Republiek veel aandacht, in het bijzonder wat de Gouden Eeuw 
betreft, vooral bij Bakhuizen van den Brink en Potgieter. Hierdoor 
werden niet langer alleen politieke en theologische overwegingen 
in de discussie betrokken, maar werd het natiebesef in een meer cul-
tuurhistorisch perspectief geplaatst. Deze nieuwe invalshoek in De 
Gids geeft aan dat de apathie en krampachtige verzoeningsgezindheid 
uit de eerste periode van het koninkrijk waren doorbroken en dat er 
sprake was van een meer ontspannen natiebesef. Later zorgde Potgie-
ter ervoor dat ook Busken Huet zich in 1863 bij de redactie van De Gids 
zou voegen. Wat Busken Huets opvattingen over politiek, filosofie, 
godsdienst en geschiedenis aangaat, was er veel overeenkomst met de 
denkbeelden van Renan en dit moet ook gegolden hebben voor zijn 
kijk op de natie en de relatie tussen Nederland en Oranje.177 Zijn va-
derlandsliefde en zijn geboeidheid door een roemrijke periode uit de 
vaderlandse geschiedenis brachten hem tot het schrijven van Het land 
van Rembrand, een ‘lofrede op het nationale verleden’ en – passend bij 
een redacteur van De Gids – uiteraard een beschavingsgeschiedenis.178

Willem ii (1840-1849) was een grillig en kleurrijk vorst, die zijn jeugd 
doorbracht in het buitenland, die nooit accentloos Nederlands heeft 
leren spreken en die liever in Brussel dan in Den Haag vertoefde, maar 
die waar hij ook verbleef enthousiast de kunst ondersteunde.179 Hij 
koesterde zich in zijn glorie van ‘held van Waterloo’. Met een on-Ne-
derlands gevoel voor theater reed hij op Prinsjesdag in groot uniform 
te paard, omstuwd door officieren, naar de Ridderzaal. Populisme was 
ook deze Oranje niet vreemd. Vooral onder het lagere volk is hij altijd 
populair geweest, en hiermee heeft hij ook altijd contacten onderhou-
den.180 Hij had een slechte verhouding met zijn vader, was niet loyaal 
jegens hem en hij was weinig consistent in zijn politieke opvattingen. 
In 1818 bepleitte Willem ii als kroonprins in een ‘Essay sur le siècle, dans 
lequel je vis’ dat de vorsten de tijdgeest zouden verstaan en hun volken 
meer vrijheden zouden toestaan, en in 1830 gaf hij blijk van sympathie 
met de opstandige Belgen.181 Later, als koning – en via zijn echtgenote 
Anna Paulowna geparenteerd aan de autocratische Romanovs –, zou 
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Willem ii zich in conservatieve richting ontwikkelen. Maar behalve 
dat het voor een Oranjevorst wat moeilijk moet zijn in de traditie van 
zijn Huis rechtvaardiging te vinden voor gezagshandhaving in auto-
ritaire zin, verontrustten de buitenlandse revolutionaire ongeregeld-
heden hem in 1848 dermate dat hij een ommezwaai maakte. Doordat 
deze vorst op het goede moment van toegeven wist, werd de ingrij-
pende grondwetswijzing van Thorbecke mogelijk, die de ministeriële 
verantwoordelijkheid bracht.182 Dit betekende het einde van het au-
toritaire intermezzo, dat – de napoleontische tijd buiten beschouwing 
gelaten – slechts had geduurd van 1813 tot 1848.183

Nu ten gevolge van de grondwetswijziging Oranje geleidelijk steeds 
minder over politieke macht beschikte, kon in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de aandacht zich gaan concentreren op de sym-
boolfunctie van het koningschap. Behalve het feit dat Nederland defi-
nitief de statuur had van kleine mogendheid, zou ook deze gewijzigde 
positie van het koningschap consequenties hebben voor het natiebe-
sef en voor de politieke cultuur van Nederland.184

Alom op zoek naar samenhang

Toen de Fransman Renan in 1882 zijn beroemde rede ‘Qu’est-ce qu’une 
nation?’ hield, stond de natie in Europa in het middelpunt van de be-
langstelling. Dit gold niet alleen voor jonge staten zoals Duitsland en 
Italië, maar eveneens voor oude zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, 
en ook voor Nederland. Het feit dat Renan zijn rede al enige jaren eer-
der in Leiden had gehouden voordat hij deze aan de Sorbonne hield, 
duidt erop dat zijn toehoorders zich in Nederland ook voor dit onder-
werp interesseerden. De aanwezigheid van prins Alexander, de zoon 
van koning Willem iii, bij zijn lezing in de Leidse gehoorzaal lijkt dit 
te illustreren.185 Deze belangstelling is overigens niet zo merkwaardig. 
De negentiende eeuw was in Nederland weliswaar moeizaam gestart, 
maar in de tweede helft van deze eeuw was Nederland op velerlei ge-
bied gaan inlopen en geleidelijk meer op zijn buurlanden gaan lijken. 
Toen de economische achterstand verminderde, kreeg het socialisme 
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meer aanhang en via haar optreden in Nederlands-Indië kreeg de 
koloniale politiek van Nederland trekken van het moderne imperia-
lisme. De intense aandacht in West-Europa voor het natiebesef, die 
uitliep op een nationalisme als ideologie, was niet uitsluitend een uit-
vloeisel van de beweging van de romantiek.186 Volgens Romein hield 
dit ook verband met sterke gevoelens van onzekerheid die werden 
veroorzaakt door een versneld proces van ingrijpende transformaties 
die de maatschappij doormaakte, wat weer angst voor normverval en 
voor desintegratie met zich meebracht.187 Om dit tegen te gaan, meen-
den de elites er goed aan te doen de nationale samenhang te bevorde-
ren. Ze zochten daarvoor vaak inspiratie in een geïdealiseerd, natio-
naal verleden dat werd gemonumentaliseerd, en verder trachtten ze 
nieuwe tradities, mythen en rituelen te bedenken.188 Terwijl in Neder-
land werd teruggegrepen naar de oude Oranjemythe, werd hiervoor 
in Frankrijk de betrekkelijk nieuwe mythe van de Franse Revolutie 
ingezet.

De Franse Derde Republiek had in 1871 een weinig glorieuze start ge-
maakt. Ze was ontstaan na de val van Napoleon iii ten gevolge van 
zijn nederlaag tegen Duitsland. Aanvankelijk ging het bovendien om 
een voorlopige staatsregeling omdat de monarchisten in de Assemblée 
Nationale in de meerderheid waren. Er was overigens in Frankrijk in 
deze tijd al een algemener proces van natievorming op gang gekomen 
via ontwikkelingen als de aanleg van wegen en spoorwegen en de 
invoering van leerplicht. Maar de republikeinen, die pas in 1879 de 
meerderheid verwierven, vonden een gerichte actie nodig om expli-
ciet het republikeinse denken te propageren in combinatie met deze 
natievorming.189 Om de Franse Republiek te populariseren, sloeg men 
de weg in van mythevorming en wel door de republiek in verband te 
brengen met de Franse Revolutie. Deze werd tot mythische proporties 
verheven en in nauw verband gebracht met vaderlandsliefde.190 Om 
dit te legitimeren, leverden historici, onder wie een romanticus als Ju-
les Michelet (1798-1874), hun bijdragen. Uit zijn 17-delige Histoire de 
France (1833-1867)sprak een gepassioneerde liefde voor het vaderland. 
La France stond als ‘platonisch-ideale collectiviteit’ voor het Franse 
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volk en was als idee een levende werkelijkheid voor Michelet, en dit 
zou in brede kring weerklank vinden.191 Hij zag de geschiedenis als 
‘het drama van de menselijke vrijheid’. In de Histoire de la Révolution 
Française, een literair meesterwerk, schetste hij op meeslepende wijze 
de Franse Revolutie als een verheven proces van emancipatie van het 
Franse volk.192 Michelet wordt wel gezien als de ‘instituteur de la natio-
nalité française’.193 De revolutionaire proclamatie van de volkssoeverei-
niteit en van de rechten van de mens werden bij hem klaroenstoten in 
de geschiedenis. Door dit soort publicaties, die voortbouwden op het 
gedachtegoed van de eerste revolutionairen, is de ‘Mythe van de Re-
publiek’ verspreid. Deze heette de belichaming te zijn van de idealen 
van de Franse Revolutie, van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’.194 
Ja, voor deze mythisch ingestelde historicus was de Franse Revolutie 
niet minder dan ‘l’avènement tardif de la justice eternelle’.195 Het repu-
blikeinse Frankrijk werd gezien als ‘la fille de la Révolution’, zoals de 
Franse kerk zichzelf aanduidde als ‘fille aînée de l’Église’.196 De kracht 
van deze jonge ‘Mythe van de Franse Republiek’ waarvan de historicus 
Jean-Marie Mayeur sprak, zou het moderne Franse natiebesef in hoge 
mate gaan bepalen.197

Om het natiebesef in deze republikeins idealistische geest te vor-
men, richtte men zich vooral op die instituties waar het grote publiek 
was te vinden, zoals het leger en het openbare onderwijs. De inbreng 
van de republikeinse minister Jules Ferry springt hierbij in het oog. 
Met zijn onderwijswetten legde hij in de jaren 1882 en 1883 de grond-
slag voor het huidige onderwijssysteem. De openbare school had een 
verheven missie. Deze diende de jonge Fransen op te voeden tot toe-
gewijde, republikeinse burgers. Het geschiedenisonderwijs werd als 
een belangrijk middel hiervoor gezien. De historicus Ernest Lavisse 
schreef er een boekje voor, Le Petit Lavisse (1876), waaruit generaties 
Fransen de Franse geschiedenis zouden leren als een onvermijdelijk 
proces uitmondend in de Franse Revolutie. Dit verklaart de bijnaam 
van Le Petit Lavisse, ‘het Evangelie van de Republiek’.198 Tevens wer-
den nieuwe republikeinse tradities en rituelen ingevoerd. Ook dit is 
weer een mooi voorbeeld van ‘invention of tradition’. Zo lag het voor 
de hand dat de Marseillaise het volkslied werd, dat de tricolore de-
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finitief de traditionele lelievlag verving en dat 14 juli, de datum van 
de bestorming van de Bastille, in 1880 werd uitgeroepen tot nationale 
feestdag.199 Deze quatorze juillet sloeg in de volksbuurten algauw aan, 
maar de tegenstanders van de Revolutie zouden tijdens de feestelijk-
heden nog lang hun luiken gesloten houden.200

De Franse Republiek als belichaming van de jonge ‘mythe van de 
Franse Revolutie’ werd gesymboliseerd door de revolutionaire Ma-
rianne, zwaaiend met de tricolore. Dit beeld stond haaks op de con-
currerende, oude ‘mythe van het eeuwige Frankrijk’, dat monarchaal, 
katholiek en landelijk was, het Frankrijk van de ‘lelievlag’. De ‘mythe 
van de Franse Revolutie’ belichaamde een ‘uitgesproken idee’ van een 
revolutionair Frankrijk. Deze mythe kon niet worden gezien als resul-
taat van een gemeenschappelijk ‘herinneren en vergeten’. Integendeel, 
deze was exclusief en offensief, dat wil zeggen dat het een idee van de 
natie betrof die alleen de revolutionaire Fransen aansprak. Daarmee 
stond de mythe voor een gedachtegoed dat nog geruime tijd zou wor-
den gehaat door degenen die de beginselen van de Franse Revolutie 
vreesden en verafschuwden.201 Voor Romein zou dit een verklaring 
zijn voor een politieke cultuur van polarisatie en instabiliteit die de 
Derde Republiek (1871-1940) tot het einde toe heeft gekenmerkt.202 
Zoals bleek, hadden mythen een functie bij de natievorming en zo no-
dig werden ze gecreëerd.

Het ‘verhaal van Oranje’ als raamvertelling voor de natie

Het nationalisme stond in Nederland eveneens een nationale mythe 
ter beschikking. Aanvankelijk echode bij de liberale elite, die in Ne-
derland sinds de grondwetswijziging van 1848 de politiek-intellec-
tuele cultuur domineerde, de ‘Loevesteinse traditie’ nog na. Hoewel 
dit sympathie voor Oranje niet uitsloot, was men er overwegend niet 
echt op gericht.203 De liberale era stond sterk in het teken van vrijheid, 
verantwoordelijkheid, burgerzin en een optimistisch rationalisme. 
Het ‘volk achter de kiezers’, dat wil zeggen degenen die nog van het 
kiesrecht waren uitgesloten, had hier nauwelijks boodschap aan. Om-
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gekeerd hadden de meeste liberalen weinig weet van wat de massa’s 
beroerde, of het nu hun sociale noden betrof, hun vaak orthodox gods-
dienstige motivatie aanging of betrekking had op het populaire Oran-
jesentiment. Dit laatste werd in die tijd vooral onder conservatieve 
protestanten en traditioneel onder lagere klassen gevonden. Met de 
toename van de maatschappelijke tegenstellingen ontstond er ruimte 
voor nieuwe politieke en sociale stromingen.

Toen na 1870 het socialisme opkwam en de confessionelen zelfbewus-
ter werden en steeds krachtiger van zich deden spreken, ging de Ne-
derlandse liberale burgerij beseffen dat de dominantie van het liberale 
gedachtegoed, die zij een voorwaarde achtte voor de stabiliteit van de 
samenleving, onder druk kwam te staan. Ze begon zich zorgen te ma-
ken om de sociale cohesie. Deze zorg werd in Nederland aangewakkerd 
doordat de herdenkingen van enkele belangrijke gebeurtenissen uit de 
Tachtigjarige Oorlog allerlei tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen 
aan het licht brachten.204 Zo hielden de katholieken zich in 1868 afzijdig 
van de herdenking van de slag bij Heiligerlee omdat ze de Tachtigjarige 
Oorlog niet als een nationale strijd, maar als een calvinistische revolu-
tie zagen. De herdenking van de inname van Den Briel in 1872 leverde 
dezelfde verdeeldheid op, zij het dat nu ook de calvinisten ontevreden 
waren omdat de Opstand niet primair werd gebracht als een geloofs-
strijd. De viering van de Pacificatie van Gent in 1876 en die van de Unie 
van Utrecht in 1879 werden evenmin een succes. Zelfs de herdenking 
van de moord op Willem van Oranje in 1884 had nog een ‘polariserende 
werking’ omdat orthodox-protestantse, liberale en katholieke historici 
vasthielden aan hun eigen beeld van de prins en elkaar over en weer 
verwijten maakten.205 Voor de een was hij een geloofsheld, voor een an-
der vooral een strijder voor vrijheid en verdraagzaamheid en voor veel 
katholieken sloot trouw aan de Oranjedynastie niet uit dat ze Willem 
van Oranje op grond van zijn rol in de Tachtigjarige Oorlog toch zagen 
als een rebel en een huichelaar. Het ‘verhaal van Oranje’ zou pas tijdens 
het interbellum in katholieke kring waardering gaan krijgen op grond 
van Oranjes tolerantie. Behalve dat de herdenkingen de verdeeldheid 
hadden geïllustreerd, bleek duidelijk dat de verschillende politieke en 
confessionele stromingen – zeker wat de Opstand aangaat – elk hun 
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eigen interpretatie van de geschiedenis kenden. Bovendien gingen de 
confessionelen tegenover de liberale maatschappijopvatting nadruk-
kelijker een eigen confessioneel concept plaatsen. De strijd hierover 
draaide voor een belangrijk deel om de vraag wat als ‘nationaal’ geacht 
zou worden in Nederland.206 De orthodoxe calvinisten konden daarbij 
terugzien op een lange traditie. Willem Bilderdijk had, voortbouwend 
op de calvinistische gedachte van ‘Nederland, het Israël van het Wes-
ten’, de vaderlandse geschiedenis geplaatst in een monarchaal-orangis-
tisch perspectief.207 Zijn leerlingen, onder wie Isaäc da Costa en Guil-
laume Groen van Prinsterer, gingen in grote lijnen in deze geest verder. 
Zo ontstond in de negentiende eeuw een specifiek calvinistisch natie-
besef, waarbij God, het Oranjehuis en de Nederlandse natie in een on-
derling verband waren gesteld en waarin tevens de diepere zin van de 
nationale geschiedenis zou zijn gegeven. Er wordt wel gesproken van 
een ‘Oranjemystiek’.208 Volgens Da Costa’s legende van het drievoudige 
snoer van ‘God, Nederland en Oranje’ was de band tussen deze drie on-
verbreekbaar en diende de koning te worden gezien als een ‘vader’ voor 
zijn gezin, de natie.209 

Het denken van Groen cum suis is te beschouwen als een variant 
van de antimodernistische reactie die zich in de negentiende eeuw 
ook elders in Europa manifesteerde.210 Dit sloot echter de inzet voor 
sociale hervormingen of de toepassing van moderne politieke metho-
dieken niet uit. Maar wat zijn antimoderne oriëntatie aangaat, is het 
opvallend met hoeveel instemming de orthodoxe protestant Groen 
zich beriep op rooms-katholieke denkers als Joseph de Maistre, Lou-
is de Bonald, Félicité Robert de Lamennais, Edmund Burke en Karl 
Ludwig von Haller, die het gedachtegoed van de Franse Revolutie als 
inbreuk op de historische, van God gegeven orde verwierpen. Groen 
was rechtshistorisch gezien verwant met de Historische School van 
Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Zijn ‘historisch beginsel’, dat 
zeer wezenlijk is voor zijn gedachtegoed, kwam erop neer dat de his-
torisch gegroeide orde – ‘er is geschied’ – de van God gegeven orde 
is. Verzet ertegen wordt daarmee zonde.211 De titel van Groens voor-
naamste werk Ongeloof en Revolutie (1847) geeft in essentie zijn oor-
deel weer over de beginselen van de Franse Revolutie. Hij ging van 
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de inconsequente veronderstelling uit dat de soevereiniteit van de 
vorst wel en de soevereiniteit van het volk niet te verenigen was met 
de soevereiniteit van God. Op grond hiervan verwierp hij de volks-
soevereiniteit, omdat die het resultaat van ongeloof zou zijn.212 Voor 
Nederland was hij voorstander van de monarchie onder het Huis van 
Oranje. Het ging Groen daarbij niet om de staatsvorm an sich, maar 
om de vraag welke staatsvorm in een land het minst was gebaseerd op 
het principe van de volkssoevereiniteit.213 Ondanks zijn verwerping 
van de volkssoevereiniteit had hij wel oog voor de betekenis van de 
vrijheid in de Nederlandse geschiedenis. Als hij de monarchie verde-
digde, bedoelde hij wel een ‘beperkte monarchie’. Volgens Groen was 
het Huis van Oranje-Nassau door God uitverkoren om ‘te waken en te 
strijden voor de handhaving van Evangelie, vrijheid en regt’.214 De in-
voering van de monarchie, met haar koningschap ‘bij de gratie Gods’, 
heeft de affiniteit in Nederland met buitenlandse restauratieve den-
kers echter vergemakkelijkt. Groen kreeg door zijn publicaties veel 
invloed en werd de grondlegger van de antirevolutionaire of christe-
lijk-historische richting. Ook buiten eigen kring strekte zijn invloed 
zich uit en de oneigenlijke tegenstelling tussen Gods soevereiniteit en 
de volkssoevereiniteit zou generaties lang het Nederlandse natiebesef 
en de Nederlandse politiek bepalen.215 In het publieke debat zou het 
koningschap ‘bij de gratie Gods’ worden opgevoerd als tegenhanger 
van de democratie waaraan het ‘verfoeilijke’ principe van de volks-
soevereiniteit ten grondslag lag. Hoewel Groen daarbij wees op het 
door de historie bepaalde, eigensoortige (republikeinse) karakter van 
het Oranjekoningschap, ging zijn legitimisme toch zover dat hij – net 
als meerdere geestverwanten – uiteindelijk moeite kreeg om de Op-
stand te rechtvaardigen. Volgens hem moest het calvinisme namelijk 
worden gezien als tegengif tegen de leer van het recht van opstand.216 
Groens historisch beginsel, ‘er is geschied’, gaf zijn ideologie een der-
mate conservatieve basis, dat de inzet voor de vrijheid en de aanzet tot 
democratisch denken, die aan de Oranjemythe ten grondslag liggen, 
zelfs iets ‘subversiefs’ kregen. Het is dan ook begrijpelijk dat er critici 
van Groen waren die vonden dat hij met zijn interpretatie het ‘verhaal 
van Oranje’ volstrekt denatureerde. Zo zou veel later C.L. Patijn, van-
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wege de invloed op Groen van zijn Duitse, conservatief-protestantse 
tijdgenoot F.J. Stahl, zelfs spreken van een ‘Duitse vervalsing’.217

De houding van de katholieken tegenover Oranje was niet eenduidig. 
Enerzijds ging het om een protestants koningshuis, en de historische 
rol van de grondlegger hiervan, Willem van Oranje, was voor de ka-
tholieken aanvechtbaar. Anderzijds waren de katholieken gehecht 
aan het Oranjehuis, en deze gehechtheid ging terug tot de Republiek, 
toen de stadhouders over het algemeen goede banden onderhielden 
met katholieken en joden, die in hun toenmalige kwetsbare positie 
als minderheden de Oranjes veelal als hun beschermers zagen.218 De 
vanzelfsprekendheid van het Oranjekoningschap voor de katholieken 
blijkt wel uit het feit dat sinds 1818 bij afsluiting van de zondagse hoog-
mis het gezongen gebed voor de koning ten gehore werd gebracht: 
‘Domine salvam fac regem nostrum’.

De houding van de katholieken paste echter eveneens in het kader 
van de negentiende-eeuwse antimodernistische reactie. We zien dat 
hun geestverwanten elders in Europa zich vaak aanhangers toonden 
van legitimistische stromingen. Het Nederlandse katholicisme ont-
wikkelde zich – na een aanvankelijk liberale oriëntatie – in de jaren 
1860 eveneens steeds meer in conservatieve, ultramontaanse richting. 
Niet de volkssoevereiniteit zag men in overeenstemming met de ker-
kelijke leer, maar het vorstelijke gezag, gebaseerd op het droit divin. 
Gelet op het aantal katholieke denkers op wie Groen zich beriep, is 
het niet verbazingwekkend dat de katholieke Schaepman in 1882 ook 
wel sprak van ‘mijn katholieke en antirevolutionaire beginselen’.219 
Waar het de oorsprong van het gezag betreft, zal ik daarom de protes-
tantse en confessionele opvattingen niet altijd onderscheiden. In zijn 
Proeve van een Program uit 1883 verwees de katholieke leider Schaep-
man nadrukkelijk naar de soevereiniteit van Oranje.

Interessant was in dit verband in 1884 de reactie van het katholie-
ke blad De Tijd op de antirevolutionaire Standaard. Dit laatste blad 
had de stelling geponeerd dat Nederland van oorsprong een republi-
keinse natie is en niet zozeer hechtte aan de monarchie als wel aan het 
Huis van Oranje. De Tijd stelde hier toen tegenover dat de rechten van 
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de katholieken in Nederland wel eens veiliger zouden kunnen zijn bij 
een monarchie dan bij een antirevolutionaire of liberale republiek, en 
bovendien zou de monarchie ook ‘de majesteit van het gezag’ meer 
ten goede komen.220 Niet alleen de antipapistische gevoelens waar-
van bij herdenkingen werd blijk gegeven, irriteerden de katholieken, 
maar ook de pretentie dat Nederland een protestantse natie zou zijn. 
De protestantse claim op Oranje kon door katholieken als bijzonder 
storend worden ervaren.221 De katholieke historicus L.J. Rogier zou 
later stellen dat hij Oranje liever in verband zou brengen met Erasmus 
dan met Calvijn. De mythe van Oranje als ‘paladijn van de reforma-
tie’ zou hij kwalificeren als geschiedvervalsing waarmee de ‘grootste 
Oranjeprins’ werd verminkt.222

In het algemeen kan worden gesteld dat orthodox-calvinistische 
historici in de lijn van Groen en katholieken zoals J.A. Alberdingk 
Thijm en W.J.F. Nuyens vooral het verleden duidden van hun eigen 
bevolkingsgroep binnen de nationale geschiedenis. Dit gaf aanleiding 
tot heftige polemieken terwijl ze elkaar weer vonden in een veroorde-
ling van de beginselen van de Franse Revolutie. In verband met hun 
conservatief-christelijke visie op mens en maatschappij hadden de 
katholieken evenmin als de protestanten er behoefte aan te worden 
herinnerd aan de ‘revolutionaire aanzet’ in het ‘verhaal van Oranje’. 
Deze zou in relatie tot de bestaande orde immers ‘als subversief ’ kun-
nen worden uitgelegd en betrof bovendien een Opstand waartegen 
de katholieken van oudsher principieel bezwaar hadden gehad. Voor 
de generatie van Alberdingk Thijm en Nuyens bleef Oranje in begin-
sel toch een ‘eedbreukig leenman’.223 Het koningschap ‘bij de gratie 
Gods’ daarentegen vormde de ideale, antimodernistische formule ter 
bezwering van de volkssoevereiniteit voor een conservatieve, confes-
sionele ideologie, die grote invloed zou krijgen op het Nederlandse 
natiebesef. Daarom kom ik hier in een volgend hoofdstuk op terug.224

Zoals gesteld, had het type liberalen – uit de periode 1840-1870 – tot 
wie ook Thorbecke behoorde, weinig tot geen affiniteit gehad met de 
‘emotionele en populaire aantrekkingskracht van Oranje’. Daar komt 
bij dat de moeite die koning Willem iii had met zijn nieuwe constitu-
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tionele rol, niet bepaald bevorderlijk was voor de opbloei van warme 
Oranjesentimenten onder de liberalen.225 In de tweede helft van de 
negentiende eeuw kwam hierin verandering, en we kunnen daarbij 
niet om Robert Fruin heen. Als liberaal beriep hij zich niet op de gods-
dienst, maar voerde hij seculiere, cultuurhistorische overwegingen 
aan om de positie van Oranje te verklaren. Dit in tegenstelling tot de 
orthodox-protestantse groeperingen, voor wie de godsdienstige argu-
mentatie doorslaggevend was. Fruin startte vanuit de Loevesteinse 
traditie en hij zag de Republiek als ‘de belichaming van de naar vrij-
heid hakende vooruitgang’. Hiermee bracht hij een liberale versie van 
de Oranjemythe, die tevens uitdrukkelijk was bedoeld om de nationa-
le eenheid te bevorderen. Voor hem stonden Oranje en de Opstand in 
het teken van een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid. Terwijl de 
Oranjes voor de calvinisten geloofshelden waren, waren het voor hem 
toch vooral vrijheidsstrijders. Zijn overtuiging dat historici boven de 
partijen behoren te staan, sloot aan bij zijn toenemende waardering 
voor de historische bijdrage van de Oranjes aan de nationale eenheid. 
Voor Fruin waren vooral de prinsen Willem i en Willem iii favoriet. 
Ondanks zijn streven naar objectiviteit gaf hij niet graag kritiek op 
de Oranjes.226 Door zijn sterk constitutionele en nationale benadering 
van de geschiedenis werd zijn kijk op de vaderlandse geschiedenis 
geleidelijk aan steeds orangistischer en monarchaler.227 Uiteindelijk 
ging dit ten koste van zijn waardering voor het burgerlijke element 
en voor de vrijheid in de Republiek en daarmee in het geheel van de 
Nederlandse politiek-culturele traditie. Er zat een zekere ambivalen-
tie in zijn benadering. Hij was een liberaal historicus, die het ‘verhaal 
van Oranje’ graag dienstbaar zag aan het natiebesef. Maar in plaats van 
dat hij de continuïteit van het streven naar vrijheid centraal plaatste 
en de periode 1813-1848 zag als een tussentijd of ‘autoritair intermezzo’, 
schetste hij de Republiek als ‘een voor goed vervlogen tusschentijd’ 
tussen de Bourgondische Nederlanden en de monarchie, waarmee hij 
de legitieme wortels van de republikeinse gezindheid in Nederland 
ontkrachtte.228 Fruin was hiermee behoorlijk van de Loevesteinse tra-
ditie afgedwaald en daarmee is zijn sympathie voor de dichter-histori-
cus Bilderdijk niet zo verbazingwekkend.229
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Fruin was, evenmin als Thorbecke en de meeste andere liberalen uit 
kringen van De Gids, voorstander van de leer van volkssoevereiniteit 
of van de parlementaire democratie.230 Op grond hiervan en vanwege 
zijn waardering voor de Oranjemonarchie, als dam tegen het opko-
mende socialisme en confessionalisme, is er weinig reden om Fruins 
oud-liberale visie als veel minder conservatief te beschouwen dan de 
confessionele staatsopvatting.231 Ook anderen, onder wie zijn leerling 
Blok, sloegen deze weg in. Blaas zegt in dit verband: ‘Hoe nationaler en 
nationalistischer de negentiende-eeuwse geschiedschrijving werd, en 
dat werd ze, des te monarchaler en Orangistischer werd het perspectief 
omdat Oranje meer en meer als symbool van nationale eenheid ging 
fungeren in een tijd dat men zich als natie in Europa ongewis voelde.’232

In tegenstelling tot de jonge mythe van de Franse Revolutie was de 
oude Oranjemythe niet offensief en bood zij een minder uitgesproken 
politiek idee van de natie. Op het eerste gezicht lijkt dit een nadeel. 
Het is echter twijfelachtig of Nederland ook toen wel behoefte had aan 
een scherpomlijnd idee van de natie. De pluriformiteit van de natie was 
een eeuwenoude realiteit, men had zich Hollander, Fries of anderszins 
geweten, men was protestant, katholiek, jood of behoorde tot dissen-
ters als doopsgezinden en remonstranten. De eenheid van de natie 
werd in haar verscheidenheid beleefd. Ook de veronderstelling van de 
calvinisten dat het calvinisme de grondtoon van de natie vormde, im-
pliceerde toch dat de natie nog andere legitieme tonen kende. Zo was 
de theorievorming rond het Nederlandse natiebesef weliswaar zwak en 
tegenstrijdig, maar het ‘verhaal van Oranje’ leverde, in een tijd waarin 
de traditionele pluriformiteit van de Nederlandse samenleving werd 
geïnstitutionaliseerd en geaccentueerd door het ontstaan van politieke 
partijen (A.R.P. 1879), in elk geval een raamvertelling. Die verwees naar 
een nationale vrijheidsstrijd en een groots verleden en liet elke poli-
tieke en godsdienstige stroming ruimte om er verder haar eigen invul-
ling aan te geven. Overigens bleef deze duiding in het Nederland van de 
tweede helft van de negentiende eeuw binnen de begrenzingen van een 
burgerlijk conservatisme. Eigenlijk was het een mythe met submythen.

Verder was het ‘verhaal van Oranje’ boven alles verbonden met de 



79

Oranjedynastie. Ondanks hun inhoudelijke verschillen vonden de 
verschillende bevolkingsgroepen elkaar in de overstijgende sympa-
thie voor het Huis van Oranje. Wie toen wachtte op wat kritischer 
geluiden, was aangewezen op schaarse publicaties zoals Oranje en de 
democratie van G.W. Kernkamp uit 1895. Kernkamp, die volop in de 
Loevesteinse traditie stond, bleek minder ontvankelijk voor de ‘be-
toovering van de Oranjetraditie’.233 Hij zag toen niet zoveel affiniteit 
tussen Oranje en de democratie. Later zou hij in zijn rede De Geuzen-
prins stellen dat in het gedachtegoed van Willem van Oranje al een 
vroege aanzet tot de democratie aanwezig was.

De hardnekkigheid van de Oranjeliefde

Het ‘verhaal van Oranje’ lag ten grondslag aan de Oranjeliefde. Zoals 
eerder bleek, was met de invoering van het koningschap de nadruk nog 
meer komen te liggen op deze liefde voor de dynastie. De oorspron-
kelijke essentie van de mythe was daarmee wat naar de achtergrond 
gedrongen. Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de poli-
tiek-constitutionele rol van het koningschap sterk verminderde, bleek 
het instituut niet door deze rol te worden begrensd. Het was er een 
aspect van. Zoals eerder ter sprake kwam, kent het koningschap van 
oudsher namelijk verschillende sociale en culturele functies.234 Walter 
Bagehot wees er al op dat het instituut de massa weet aan te spreken, 
waardoor het gemakkelijk de aandacht van de natie kan vestigen op 
nationale instituties en gebeurtenissen.235 In een maatschappij waarin 
de traditionele verbanden steeds meer onder druk kwamen te staan, 
ontstond hiervoor meer waardering.

Tegelijkertijd was in deze burgerlijke eeuw in de liefde voor vorsten 
een zekere ambivalentie geslopen; vorsten stonden nog wel hoog in 
aanzien, maar hun adellijke levensstijl konden de burgerlijke elites 
steeds minder waarderen.236 In plaats daarvan werden in de negen-
tiende eeuw godsvrucht, huiselijkheid, deugdzaamheid, werkelijk-
heidszin als vaderlandse deugden beschouwd en bezongen door 
dichters als Helmers en Tollens.237 Er was een algemeen natiebesef 
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ontstaan waarin het moralisme een belangrijke plaats innam. Niet 
alleen antirevolutionairen en katholieken hadden een moralistische 
kijk op het leven, maar ook in artikelen in de liberale Gids werd de 
nadruk gelegd op de betekenis van ‘persoonlijke en politieke morali-
teit’.238 Het feit dat een humeurige en ongepolijste persoonlijkheid als 
koning Willem iii (1849-1890) op de troon zat, die niet bepaald een 
huiselijk en deugdzaam leven leidde, kwam – zoals eerder aangegeven 
– aanvankelijk de waardering voor het koningschap niet ten goede.239 
Hetzelfde gold voor het gênante geruzie binnen het koninklijke gezin, 
tussen de koning en zijn eerste echtgenote koningin Sophie en tussen 
de koning en zijn beide zoons.240 Geen wonder dat anarchisten en de 
opkomende sociaaldemocratie dit graag aan de kaak stelden in kriti-
sche artikelen en pamfletten.241 Oranje was toen op z’n minst soms een 
wat ongemakkelijk symbool voor de ‘natie als morele gemeenschap’. 

Dit zou pas veranderen toen vrouwen de Nederlandse troon beste-
gen. Het was koningin Emma die deze verandering in gang zette.242

Toch had de gewone man waarschijnlijk minder moeite met zijn vor-
sten. Ze zetten zich alle drie in voor de eenheid van de natie en wa-
ren stuk voor stuk persoonlijkheden die tot de verbeelding spraken: 
Willem i was doortastend, Willem ii een kleurrijke oorlogsheld en 
Willem iii ‘een kloeke, geduchte vaderfiguur’ met een stentorstem.243 
Behalve dat er kon worden voortgebouwd op het nationale koning-
schap waarvoor Willem i de grondslag had gelegd en dat een notie 
van de ‘natie als morele gemeenschap’ vooral viel binnen de bele-
vingswereld van de gegoede burgerij, had het ‘volk achter de kiezers’ 
weinig belangstelling voor de constitutionele perikelen tussen koning 
en parlement, omdat ze immers toch geen kiesrecht hadden. Daarbij 
kwam dat het karakter van Willem iii weliswaar uiterst onaangename 
kanten had – zijn onbeheersbaarheid neigde naar gewelddadigheid 
– maar de pijnlijke incidenten die eruit voortvloeiden, hadden zich 
uiteraard hoofdzakelijk afgespeeld in kleine kring.244

De populistische sentimenten, die ook deze Oranjevorst niet vreemd 
waren, kwamen zijn communicatie met de bevolking ten goede. Ook 
hij zag zich graag als een vader voor zijn volk en dat liet hij blijken. Zijn 
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medeleven bij nationale rampen, zoals zijn royale en hartelijke gedrag 
ten tijde van de watersnood in 1861, werd alom gewaardeerd.245 De 
Oranjes hadden na twee eeuwen dan ook wel weet van de erfworste-
ling van de Nederlanders met het water.

bij de beeltenis van
zijne majesteit den koning

 In Februari 1861
(Jaar van de watersnood)

Dit ’s Willem, wiens gelaat en woord, en milde hand
De jamm’ren matigen van ’t Overstroomde land.

Gods hand zij met hem en bescherm hem op zijn wegen!
’s Volks liefde stroome hem, aan alle stroomen tegen!

nicolaas beets.246

Willem kon vaker spontaan uit de hoek komen, en de historische band 
tussen Nederland en Oranje was een levende werkelijkheid voor hem. 
‘Oranje kan nooit, ja nooit, genoeg doen voor Nederland!’ riep hij bij-
voorbeeld geëmotioneerd uit op 17 november 1863, toen de bevrijding 
van de Fransen en vijftig jaar Oranjekoningschap werden gevierd. 
Zo’n emotionele uiting trof het ‘volk achter de kiezers’ waarschijnlijk 
eerder dan de deftige burgerij, die sinds 1848 de politiek beheerste en 
met wie deze koning niet zoveel had.247

Maar zelfs die deftige burgers moesten ontdekken dat deze onbe-
houwen koning soms ook zijn positieve kanten had. Het ‘cultureel 
nationalisme’, dat het verleden als middel zag tot verheffing van de 
natie, ging gepaard met een musealisering en monumentalisering van 
de nationale geschiedenis. In Nederland werd dit vooral door particu-
lieren en burgerlijke genootschappen gedragen.248 In dit opzicht werd 
de steun die Willem iii gaf ervaren als uiterst stimulerend voor het 
particuliere initiatief.249 Zijn opmerking ter gelegenheid van de Rem-
brandtherdenking in 1852 dat Rembrandt getuige moest worden van 
‘de wijze waarop de Nederlandsche harten steeds voor het vaderland 
kloppen’, geeft aan dat ook hij vertrouwde in de pedagogische bete-
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kenis van de nationale geschiedenis.250 Deze vorst viel wel eens vaker 
mee. Het feit dat hij in 1859 het Landgoed Bronbeek ter beschikking 
stelde van invalide militairen en dat hij de opbrengst van het Nati-
onaal Geschenk ter gelegenheid van zijn 25-jarig regeringsjubileum 
in 1874 eveneens had bestemd voor invalide militairen van land- en 
zeemacht, werd bijvoorbeeld ervaren als een mooi nationaal gebaar.251

Hoewel het imago van koning Willem iii anders doet vermoeden, 
was hij ook meerdere malen het middelpunt van nationale manifes-
taties bij dreiging van buitenaf. Spontaan hadden Nederlanders zich 
dan rond de troon geschaard. Tamse spreekt in dit verband van een 
‘blijvende reflex’ waarmee het orangisme een ‘integrerend onderdeel’ 
was geworden van het Nederlandse natiebesef.252 ‘Progressieve krach-
ten waren niet per definitie republikeins en hoewel de constitutie van 
1848 er geen ruimte voor liet, had ook een Multatuli aanvankelijk nog 
verwachtingen van Willem iii.’253 Terwijl de katholieken zich eerder 
bij de herdenkingen van gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog 
nog vaak afzijdig hadden gehouden of zelfs in heftige polemieken 
verwikkeld waren geraakt met protestanten, namen ze wel uitbundig 
deel aan de vele feestelijkheden rond de uitgebreide viering van Wil-
lems zilveren jubileum in mei 1874, en de bisschoppen riepen op tot 
‘vurige gebeden voor den beminden Vorst en hoogstdeszelfs Huis op 
te zenden, en den Hemel te danken voor de milde zegeningen, die Ne-
derland gedurende vijfentwintig jaren van ’s Konings regering mocht 
genieten’.254 Behalve dat het koningschap voor de katholieken het ge-
zag symboliseerde, konden ze door trouw te betonen aan de Oranje-
dynastie gelijkertijd tegenover de calvinisten en liberalen hun goede 
vaderlandse gezindheid aantonen. Ook de zeventigste verjaardag van 
de koning in 1887 en zijn regeringsjubileum in 1889 konden succes-
sen worden genoemd. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat 
Oranje nog stevig was geworteld in de samenleving.255

In Amsterdamse volksbuurten zoals de Jordaan, de Jodenhoek en de 
Eilanden bleef Oranje populair. Zo hadden in de Jordaan de bewoners 
het gemeentebestuur in 1857 verzocht de Goudsbloemgracht voortaan 
Willemsstraat te noemen vanwege de ‘liefderijke regeering van het 
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Huis van Oranje’ en hun ‘ondubbelzinnige bewijzen van gehechtheid’ 
aan dit koningshuis.256 Ook de band tussen de joden en Oranje was 
intact gebleven. Na het ontstaan van het koninkrijk waren er in de 
grotere steden joodse Oranjeverenigingen opgedoken en intern werd 
er gesproken van de speciale band tussen ‘Israël en Oranje’.257 Hierin 
paste een aparte, feestelijke ‘godsdienstige viering’ ter gelegenheid van 
de zeventigste verjaardag van koning Willem iii.258 Deze vond plaats 
op 19 februari 1887 in de synagoge van de ‘Portugeesch-Israelietische 
Gemeente’ te Amsterdam. De tekst was psalm 72, gewijd aan koning 
Salomo, en er was de volgende speciale feestzang:

U, Majesteit! U, grijze vorst!
Doorluchtig hoofd! geëerd, bemind
Door al wat Nederlander heet,
U zij dit danklied thans gewijd.

Geloofd zij God voor de genà aan U betoond,
Dat Hij tot heden U in ’t leven heeft gespaard
Tot heil van allen, aan Uw zorgen toevertrouwd.
Geprezen zij de Hemelheer, aan Hem zij eer,
Dat Hij Zijn zegen over U heeft uitgestort;
Aan Hem onz’ dank voor het geluk U toebedeeld.

Voor U, o, Opperheer! Zijn wij hier saamgekomen,
Tot Lof en Dank, maar tevens om U te smeeken,
Dat Gij ook verder, door Uw onbegrensde goedheid,
Den grijzen vorst te midden van zijn onderdanen,
Tot heil van ’t dierbaar Vaderland, nog lang moogt sparen
Verleng zijn jaren en zijn zegenrijk bestuur.

Zie ook, o, Rots, genadig neêr op onze Koningin
En op hun jonge spruit, hun hoop, ons aller hoop;
Wil beiden, met den Vorst, nog lang vereenigd laten;
Verhoor de bede toch, van hen die op U hopen!259
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Het was een tijd van economische malaise en sociale spanningen. Het 
verbod op het wrede palingtrekken kon in de Amsterdamse Jordaan 
in 1886 uitlopen op het Palingoproer, waarbij zesentwintig doden vie-
len. Het deel van de bevolking dat gevoelig was voor de socialistische 
boodschap, groeide van Oranje af. De schandaalkroniek Koning Go-
rilla, die in 1887 in het socialistische blad Recht voor Allen verscheen en 
Domela Nieuwenhuis op gevangenisstraf kwam te staan, is illustratief 
voor de scherpe toon die socialisten toen tegen Oranje aansloegen en 
voor de repressie waarmee dit werd beantwoord. In de volksbuurten 
stonden hier dan weer wel de felle reacties van de boze Oranjeaanhang 
tegenover. Het Oranjeproletariaat en het rode proletariaat botsten. 
Oranjeklanten stormden vergaderingen van socialisten binnen onder 
het uiten van ‘Oranje boven’, de socialisten plachten hen aan te duiden 
met ‘Oranjefuries’.260 Hoe dit ook zij, waarschijnlijk had het koning-
schap onder Willem iii minder aan prestige ingeboet dan het esta-
blishment vreesde.261 

Tijdgenoten constateerden naar aanleiding van de geslaagde feeste-
lijkheden dat de koning op zijn oude dag zelfs populairder was gewor-
den. Mogelijk zat er toch wat in de nuchtere observatie van generaal-
majoor A.W.P. Weitzel (minister van Oorlog tijdens Willem iii) dat 
een telg uit het Huis van Oranje maar weinig behoefde te doen om ver-
loren populariteit te herwinnen en op handen te worden gedragen.262

Na 1813 had de Oranjemonarchie aanvankelijk vooral een functie naar 
buiten gehad. Onder Oranje telde Nederland weer mee onder de 
Europese volken. Tegelijkertijd was Oranje in cultuurhistorische zin 
toch nooit geheel van zijn republikeinse oorsprong afgegroeid.263 In 
de jaren 1850 tot en met 1870 vonden het nationale besef en de histori-
sche belangstelling nog hoofdzakelijk ‘hun onnadrukkelijke expressie 
in musealisering en een gerichtheid op het collectieve erfgoed’, zoals 
Remieg Aerts stelt, maar in de jaren 1880 is er wat de nationale be-
leving aangaat, sprake geweest van ‘een wisseling van stemming en 
vocabulaire’.264 Dit was in de laatste decennia van de eeuw uitgekris-
talliseerd in het Oranjepatriottisme, en met het oog op de binnen-
landse verhoudingen was dit proces bewust door de burgerlijke elites 
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gestimuleerd. Het Oranjekoningschap stond hierin voor eenheid en 
continuïteit van de natie; het verwees zowel naar een trots verleden 
als naar een veelbelovende toekomst. Dat dit Oranjepatriottisme zo-
veel succes kon krijgen, werd aanmerkelijk vergemakkelijkt doordat 
in de perceptie van verschillende bevolkingsgroepen Oranje een es-
sentieel onderdeel vormde van het nationale verleden en doordat het 
Oranjekoningschap bovendien aansloot bij de populistische traditie 
van het orangisme, dat in Nederland aan het moderne nationalisme 
was voorafgegaan. Omdat hier het gewone volk eerder affiniteit had 
met Oranje dan de liberale elite, is de wording van het Nederlandse 
nationalisme in dit opzicht als atypisch te beschouwen.265

De oorsprong en betekenis van Koninginnedag

De symboolfunctie van Oranje in verband met de nationale eenheid 
komt duidelijk tot uitdrukking in het voorstel van het liberale Utrechts 
Dagblad in 1885 om 31 augustus, de verjaardag van prinses Wilhelmina, 
te introduceren als nationale feestdag. Dit moest een feest worden 
waarbij alle Nederlanders, ondanks hun verschillen, zouden vieren 
wat hen verenigt.266 De invoering van nationale feestdagen was toen 
een internationale trend, die zich afspeelde op velerlei terreinen, op 
verschillende niveaus en met veel dimensies.267 Het ging ook om in-
tegratie van de lagere klassen binnen de natie en om hun verheffing. 
Niet alleen liberalen stimuleerden dit, maar ook vanuit katholieke 
kring werd er, bijvoorbeeld door Alberdingk Thijm, met sympathie op 
gereageerd.268 Het is opvallend dat er aanvankelijk weinig enthousias-
me bestond voor het feest bij de vanouds Oranjegezinde antirevoluti-
onairen. Deze politieke groepering, waar het beginsel van soevereini-
teit in eigen kring zijn oorsprong vond, was minder gevoelig voor een 
feest dat in het teken zou staan van nationale verzoening. Bovendien 
waren ze van calvinistische zijde wat huiverig voor de mogelijk ‘zeden-
bedervende invloed’ van volksfeesten.269 Toch werd het voorstel van 
het Utrechts Dagblad in Nederland over het algemeen goed ontvangen. 
Maar een gunstiger uitgangspunt in Nederland voor feesten dan een 
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feestdag ter ere van een lid van het Huis van Oranje – en dan nog een 
lieftallig prinsesje – was dan ook moeilijk denkbaar. Succes was eigen-
lijk verzekerd. Hoe anders was het nog gegaan met het ‘zilveren feest 
der Grondwet’ in 1873. Ofschoon een groep vooraanstaande liberalen 
er een echt volksfeest van had willen maken, was het toch voor alles 
een feest gebleven voor ‘de welgestelde liberale man’.270

In de negentiende eeuw zijn er honderden preken in druk versche-
nen over het Oranjehuis. Er was ook een orangistische traditie van 
bombastisch gerijmel ter ere van geliefde Oranjes, en deze kreeg door 
de aanwezigheid van deze Oranjetelg een nieuwe stimulans. Ook de 
Oranjegedichten uit deze en volgende perioden illustreren dit:

31 augustus 1881

Een frissche Oranjetelg, te goeder ure ontsproten,
Haar Vaders troost, haar Moeders trots, ’s Volks liefde en lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor afgescheurde loten,
Toont u dit vriend’lijk beeld en stelt uw hart gerust.

nicolaas beets
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 1ste jaarg, afl. i271

Toen Wilhelmina enige jaren later koningin was geworden, werd 31 
augustus dan ook Koninginnedag. Deze Nederlandse nationale feest-
dag werd niet zoals de quatorze juillet door de overheid georganiseerd, 
maar was zeer opvallend het resultaat van particulier initiatief. Het 
waren vooral de Oranjeverenigingen en Oranjecomités die hierin 
een belangrijke rol gingen spelen.272 Het draaide niet om festiviteiten 
waarbij de grandeur van de natie of de majesteit van het koningschap 
centraal stond – dat sprak de Nederlanders niet zo aan – maar er wer-
den feesten georganiseerd die waren bedoeld om het volk eensgezind-
heid en liefde voor het vaderland en het vorstenhuis bij te brengen. 
Opvallend is ook de plaats die daarbij werd ingeruimd voor de kinde-
ren en het feit dat Nederlanders van alle politieke en religieuze stro-
mingen, de socialisten uitgezonderd, eraan deelnamen. De aard van 
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het feest illustreert dat Oranje toen eerder stond voor een gezamenlij-
ke betrokkenheid op Oranje – eigenlijk meer voor een manier van met 
elkaar omgaan in relatie tot Oranje – dan dat er een uitgesproken idee 
over de natie aan ten grondslag lag. Met de invoering van Koningin-
nedag hebben de elites de bestaande Oranjeliefde weten te benutten, 
zodat dit een voorbeeld is van een succesvolle instrumentalisering van 
Oranje door die elites.

Koningin Emma en de tijdgeest

Hoewel de aanduiding fin de siècle associaties met vergankelijkheid 
oproept, staan daar begrippen als the gay nineties en la belle époque te-
genover.273 Over het algemeen kan worden gesteld dat het einde van 
de negentiende eeuw in de westerse wereld in het teken stond van ex-
pansie en ondernemingsgeest. De internationale verhoudingen wer-
den bepaald door het moderne imperialisme, en in de binnenlandse 
politiek zetten nationalisme, liberalisme en parlementarisme de toon. 
Nederland week hierin steeds minder af. Het vernieuwingsproces had 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw doorgezet, ook op 
economisch gebied, en de welvaart was toegenomen. Het liberalisme 
was nog dominant, maar geraakte geleidelijk in het defensief. De maat-
schappij had rekening te houden met massa’s die zich steeds nadruk-
kelijker gingen manifesteren. De emancipatie van arbeiders, vrouwen 
en confessionelen kwam op gang. In deze tijd van ingrijpende veran-
dering bleef de vaderlandse geschiedenis weliswaar belangrijk voor de 
oriëntatie van het nationale leven, maar er werden wel andere accen-
ten gelegd. Behalve dat er een verwetenschappelijking van de natio-
nale geschiedenis optrad, was er de tendens van een meer emotionele 
benadering van de eigen cultuur en geschiedenis.274 Tevens werd het 
heden meer als uitdaging ervaren om zich als natie onder de volken te 
bewijzen. Dit zou van invloed zijn op het natiebesef. De Nederlander 
en de Nederlandse politiek bleken ontvankelijk voor een meer mili-
tant nationalisme dat aansloot bij het moderne imperialisme.

We zagen dat de Nederlandse natie om zichzelf te herdefiniëren in 
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de tweede helft van de negentiende eeuw opnieuw aansluiting had 
gezocht bij Oranje. Oranje had in de figuur van Willem iii echter al-
lerminst affiniteit getoond met essentiële kenmerken van de geest van 
de tijd, zoals bij de invoering van het parlementaire stelsel wel was 
gebleken. Dit zou met het aantreden van koningin Emma als regentes 
(1890-1898) ingrijpend veranderen. Haar inbreng is interessant geble-
ken, omdat zij de tijdgeest wel aanvoelde waar het ging om de aard 
van het Nederlandse natiebesef of verwachtingen die leefden met 
betrekking tot het koningschap. Volgens Tamse is sindsdien de aan-
duiding ‘nationaal, constitutioneel en populair’ op het Oranjekoning-
schap van toepassing.275 Vooral dankzij koningin Emma manifesteer-
de Oranje zich omstreeks de eeuwwisseling als het vanzelfsprekende 
symbool van de moderne Nederlandse natiestaat. Voor de modernise-
ring van het Oranjepatriottisme blijkt Emma de sleutelfiguur.

Hoewel afkomstig uit het kleine Duitse vorstendom Waldeck-Pyr-
mont en daarmee niet direct opgeleid voor haar bijzondere taak in 
Nederland, wist Emma toch de goede aanpak te kiezen en de juiste 
toon te treffen. In grote lijnen liet ze zich in constitutioneel opzicht 
leiden door de praktijk zoals deze tijdens koning Willem iii gold, 
toen hij ouder was en zijn koningschap al in rustiger vaarwater was 
gekomen.276 Emma koos voor een constitutioneel correcte invulling 
van het koningschap; bovenpartijdig en verzoenend, hoewel ze – in 
de geest van de tijd – opvallende nationalistische en kolonialistische 
accenten wist te leggen.277 Zo betroffen haar suggesties voor de troon-
redes meermalen complimenten voor militairen die actief waren in de 
koloniën. Tijdens de formatie-Pierson had ze bijvoorbeeld te kennen 
gegeven een krachtige Atjehpolitiek voor te staan.278 Maar een vrouw 
op de troon moest zich extra bewijzen. Had bijvoorbeeld het Leidsch 
Dagblad (7-9-1880) de nieuwe Oranjetelg niet aangekondigd met: ‘’t 
Is maar een meisje!’ Emma zorgde er dan ook voor dat haar dochter 
uiterst nauwgezet op haar ambt werd voorbereid. Hoe dan ook werd 
Wilhelmina de eerste Oranje die werd opgeleid voor het nationaal en 
parlementair koningschap. Aan het eind van Emma’s regentschap zou 
het oordeel van de liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant luiden dat 
‘het groote beginsel’ van het constitutionele koningschap opnieuw was 
bezegeld.279
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Emma hechtte aan de koninklijke waardigheid. Het koningschap 
vereiste een uiterste toewijding van de vorst en behoorde te staan 
voor strikte deugdzaamheid, een kwaliteit waar vooral de burgerij 
aan hechtte. Het gevolg van deze vereenzelviging met deugdzaamheid 
was dat het Nederlandse koningschap sindsdien meer harmonieerde 
met de levensstijl van de burgerij, zodat er sprake was van een zekere 
verburgerlijking. Hierdoor kon het instituut worden gezien als een ge-
loofwaardig symbool van de ‘natie als morele gemeenschap’.280

Behalve dat koningin Emma de betekenis onderkende van de histo-
rische band tussen Nederland en Oranje, zoals onder andere blijkt uit 
de bouw van het Koninklijk Huisarchief, had ze oog voor de kwetsbaar-
heid ervan en voor nieuwe tendensen. Zo besefte ze dat het koning-
schap in een tijd van toenemende nationale bewustwording populair 
moest zijn, dus voor alles zichtbaar, en dat het de massa moest aanspre-
ken.281 Doelbewust trok koningin Emma er met haar dochtertje daarom 
op uit om land en volk te leren kennen en vooral om te worden gekend. 
Tussen 1891 en 1896 werd elke provincie bezocht, en het kwam dan 
voor dat Wilhelmina gekleed ging in de klederdracht van de te bezoe-
ken streek. Dit bracht enthousiasme teweeg bij de plaatselijke bevol-
king. Andere keren verscheen het jonge koninginnetje soms geheel in 
het wit, de kleur van de onschuld, die tevens de hoop van het vaderland 
belichaamde. De pers werd voorafgaand aan het bezoek op de hoogte 
gesteld. Het gevoel voor publiciteit was in alle opzichten aanwezig. Zo 
verscheen in de Leeuwarder Courant dan ook het volgende gedicht:

bezoek aan leeuwarden

Hoezee! Daar komt de jonge Koningin!
Een glimlach op ’t gelaat; de blonde lokken
Vrij zwierend om den nek; het open oog
Vol glans en leven vrolijk om zich kijkend,
Nog onbewust, hoe zwaar een kroon soms drukt.
De zon omlijst met goud Haar zachte trekken,
De geestdrift van het volk vervult de lucht
En draagt Haar Majesteit op duizend trouwe handen.
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Geen rij van bajonetten, geen vertoon
Van krijgsgeweld beschermt haar staatsiewagen.
Met liefde omringt Haar ’t Volk aan allen kant;
Dat mag de Czaar van Rusland haar benijden!
Cocardes, wimpels, vlaggen en festoen,
De bonte tooi van vroolijke eerebogen,
’t Oranje op ieders borst, de vreugde in ieders oog,
Beveil’gen, waar Zij gaat, Haar Vorstelijke schreden.

Want in onz’ geest gaat vòòr het blonde kind
Een schaar van helden, die in bloed’ge jaren
Oranje Nassau’s naam verbonden aan ons volk,
Door hen in heeten strijd manmoedig vrij gevochten. –
Den Zwijger aan den spits, den Vader van zijn land.
D’erinnering leeft weer op aan dat roemrucht verleden,
Aan al wat Nederland met Nassau heeft doorleefd,
Nu ’t oud Wilhelmuslied van nieuws wordt aangeheven.

Ja, welkom, dierbre telg uit ’t oud Vorstenhuis!
Nu Gij op Frieslands grond eerbiedig wordt gehuldigd,
Ons lacht de toekomst toe met U als Koningin,
Want naast de trouw des Volks bewaakt U moedertrouw,
Voert kloek als Regentes uw Moeder ’t Rijksbestier,
Zij wijst U ’t spoor van plicht, zelv’ nooit Haar plicht verzakend,
Vormt U tot Koningin, wijl zelv’ Vorstin Zij is.
Heil daarom! Driewerf heil de beide Majesteiten.

Leeuwarder Courant
17 juni 1892

Dat ook Wilhelmina heeft beseft dat het imago van het koningschap 
tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw dringend verbete-
ring behoefde, blijkt wel uit haar autobiografie, waarin ze over haar 
moeder stelt: ‘Zij heeft door haar zielkundig juist aanvoelen van ons 
volk haar streven geheel zien slagen om een toenadering tussen volk 
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en kroon, en weer een reële wisselwerking tussen beide tot stand te 
brengen.’282

Koningin Emma, die de impact van het nationale sentiment terdege 
onderkende, zorgde ervoor dat Wilhelmina een uitgesproken nationaal 
getoonzette, Nederlandse opvoeding kreeg. Dit betekende onder meer 
dat er aan het hof Nederlands werd gesproken en dat er bijzondere aan-
dacht werd geschonken aan de vaderlandse geschiedenis. De lessen in 
de vaderlandse geschiedenis, die werden gegeven door de oud-liberale 
en nationalistische P.J. Blok, waren ten nauwste verbonden met de ge-
schiedenis van haar huis en werden aanvankelijk door Wilhelmina ge-
waardeerd. Later zou ze kritiek op hem hebben en zich vooral geïnspi-
reerd tonen door de visie van Groen van Prinsterer op de vaderlandse 
geschiedenis, inclusief zijn interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’.283 
Zoals zou blijken, betrof het een inspiratie die haar kijk op de natie en 
op de politiek in hoge mate zou kleuren. De opvoeding in vaderlands-
liefde beperkte zich overigens niet tot de kennis van de geschiedenis. 
Emma woonde met Wilhelmina bijvoorbeeld ook de met veel ceremo-
nieel omringde uitreiking van het vaandel aan de regimenten bij. Ze 
wees haar dochter zeer nadrukkelijk op zaken waar Nederland naar 
haar mening trots op zou kunnen zijn. Zo liet ze haar lezen over de pres-
taties van het Nederlands-Indische leger en ze stuurde met Wilhelmina 
afscheidstelegrammen aan de vertrekkende militairen.284 De verhalen 
over Nederlandse ‘heldendaden’, zoals het optreden in Lombok, boei-
den de jonge Wilhelmina, en zoals ze later aangaf, wekte dit een verlan-
gen in haar op ‘zelf iets, “wat dan ook” te presteren’.285

Hoewel de Duitse Emma hechtte aan etiquette, had ze volgens Te 
Velde oog voor de betekenis van een geritualiseerd contact, waarbij 
vorst en volk elkaar ontmoeten in ‘een sfeer en omgeving die de band 
tussen beiden zou versterken’.286 Om de nabestaanden van de gesneu-
velde militairen te steunen, maakte Emma een bedrag over aan het na-
tionale Lombok-comité.287 Ze liet ook in juli 1895 zeer demonstratief 
haar dochter op het Haagse Malieveld de onderscheidingen uitreiken 
voor de Lombok-strijders.288 De aanwezigheid van beide koninginnen 
was geheel in overeenstemming met de ‘koloniale krijgslust’ waar-
van ze herhaaldelijk blijk zouden geven, en deze houding was, pu-
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blicitair gezien, niet onverstandig.289 Het bezit van Nederlands-Indië 
was namelijk belangrijk voor het nationale gevoel van eigenwaarde. 
De pacificatiepolitiek in deze kolonie, die neerkwam op vestiging en 
handhaving van het gezag, waar bijvoorbeeld het militaire optreden 
in Lombok en Atjeh op was gericht, kan worden gezien als de Neder-
landse variant van het moderne imperialisme, en het sprak de natie 
enorm aan. Aan de vele slachtoffers onder de inlandse bevolking werd 
veelal voorbijgegaan. Na de militaire successen in Lombok in 1894 gaf 
de publieke opinie blijk van heftige, trotse nationalistische emoties.290

Ook door het Britse imperialistische optreden tegen de ‘stamver-
wante’ Boeren in Zuid-Afrika werden de nationalistische emoties 
aangewakkerd. Veel Nederlanders voelden zich in taalkundig en cul-
tureel opzicht verbonden met deze nakomelingen van Nederlandse 
emigranten en waren diep onder de indruk van het martiale optre-
den van de ‘primitievere’ Boeren, dat associaties opriep met de held-
haftige strijd van de geuzen.291 Toen na 1890 de spanningen tussen 
Groot-Brittannië en de Boeren toenamen, liepen de gevoelens van 
solidariteit met de ‘stamverwante’ Boeren in Nederland zodanig op 
dat er wel wordt gesproken van ‘neonationalisme’. De uiteindelijke 
nederlaag van de Boeren in 1901 zou daarom een diepe teleurstel-
ling teweegbrengen.292 Ook bij deze golf van nationalistische emoties 
werd Oranje betrokken. Voor zover de betrekkingen met het Britse 
Rijk het toestonden, gaf Wilhelmina blijk van haar sympathie voor de 
Boerenrepublieken.293 Deze houding zou weer een dichter inspireren:

op het zenden van h. ms. gelderland om
paul kruger
te halen op 19 october 1900

O, blonde Majesteit, Vorstin van duizend weken,
Gij fiere Koningin van ’t kleine Nederland,
Gij heerscht door Goedheid groot, niet slechts daar aan  

het strand,
Maar, waar Europa reikt naar alle hemelstreken.
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Meer dan Europa nog, de Wereld hoort U toe.
Want God schiep overal bedroefde menschenzielen,
En wie op aarde lijdt, wil voor U nederknielen’
Voelt als Uw onderdaan, zich minder levensmoe.

Alleen bij U werd hulp gevonden voor den zwakke;
Gij, Gij alleen strektet de hand uit naar de Smart.
De arme, oude eik, getroffen in het hart,
Bleef staande door den steun van frissche rozentakken.

Officieel Gedenkboek 1923
(Van Holkema & Warendorf,
Amsterdam) blz. 30 jean rameau

De jonge Wilhelmina werd opgevoed in nationalistische geest, zo-
als zoveel kinderen toen. Ze ontwikkelde een bijzonder sterk natie-
besef, de band tussen het Nederlandse volk en Oranje was voor haar 
uiterst reëel. Volgens Wilhelmina dankte ze dit aan haar moeder. Ze 
zei hierover later: ‘[...] dankzij mijne moeder ben ik Nederlandsch bij 
uitnemendheid, het vleesgeworden Nederlandsche volkskarakter [...] 
ik ben als het ware in den Nederlandschen vorm gegoten’.294 Wilhel-
mina was aangeraakt door hetzelfde militante nationalisme als haar 
tijdgenoten, en het zou haar niet meer loslaten. Door deze houding 
werd ze een icoon voor het neonationalisme. Ter linkerzijde zou haar 
steun aan het Nederlandse imperialisme en haar liefde voor figuren als 
Jan Pieterszoon Coen haar wel eens worden verweten.295 Dat koningin 
Emma het Nederlandse natiebesef goed aanvoelde, blijkt ook uit haar 
afscheidsproclamatie als regentes, waarin ze de wens uitsprak dat Ne-
derland groot zou blijken te zijn in dingen waarin een klein land groot 
kan zijn. Dit was van een moreel missionair nationalisme of ‘ethisch 
imperialisme’ waarvoor de geesten in Nederland met enige regelmaat 
gevoelig zouden blijken te zijn.296 Dit sloot ook aan bij de ideeën van 
Cornelis van Vollenhoven, die in 1913 De eendracht van het land publi-
ceerde. Hij pleitte ervoor dat Nederland een belangrijke bijdrage zou 
leveren bij ‘het organiseren van een ethisch internationale politiek’.297 
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Hij dacht Nederland met zijn internationale positie en met zijn verle-
den als land van Hugo de Groot daarin een belangeloze, missionaire 
taak toe, een internationale roeping die de nationale verdeeldheid zou 
overstijgen. ‘Een klein land, maar een grote natie’ was Van Vollenho-
vens credo. Uit haar uitspraak over de daden waarin een klein land 
groot kan zijn, blijkt dat de van oorsprong Duitse Emma deze morele 
missie voor Nederland al vroeg had onderkend.

A Virgin Queen in een Gouden Koets

Op 31 augustus 1898 zou de jonge koningin Wilhelmina meerderjarig 
worden. Op geen eerdere inhuldiging van een vorst had men in het 
Koninkrijk der Nederlanden zich zo lang van tevoren kunnen voorbe-
reiden. Het gebeuren vond plaats in een eufoor nationalistische sfeer 
waarvan Oranje de vanzelfsprekende exponent was. Van Sas stelt in 
dit verband dat het Nederlandse neonationalisme toen in Oranje ‘zijn 
meest geliefde icoon’ vond.

Al in 1895 kwam Charles Boissevain, hoofdredacteur van het Han-
delsblad, met het plan een grote tentoonstelling van Nederlandse 
oude en moderne kunst in te richten, en in de loop van 1896 wer-
den talloze grotere en kleinere commissies in het leven geroepen ter 
voorbereiding van nationale en lokale feestelijke activiteiten.298 De 
organisatoren kregen te horen – zoals gebruikelijk bij nationale ma-
nifestaties rond Oranje – dat ‘godsdienstige geschilpunten’ vermeden 
moesten worden. De nadruk kwam daardoor niet zozeer op de Op-
stand, maar op de Gouden Eeuw te liggen.299 Uit de beschrijvingen 
van de voorbereiding op de inhuldiging komt daardoor een program 
van Oranjefeestelijkheden naar voren waarin vooral de historie, cul-
tuur en folklore de in het oog springende thema’s vormden. Op na-
tionaal niveau waren er, behalve een historisch-allegorische optocht 
over Nederland en Oranje, onder meer een Oranje-Nassautentoon-
stelling in het Rijksmuseum, een grote tentoonstelling over Rem-
brandt in het Stedelijk Museum en een tentoonstelling van regionale 
klederdrachten.300
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Voor de notabelen, vaak liberalen, viel er ook heel wat plaatselijk 
te organiseren. Omdat men bovendien graag echte volksfeesten zag 
ontstaan, werd een zo breed mogelijke samenstelling van de organise-
rende comités nagestreefd. Van Osta verwijst hiervoor naar het feest-
comité in de gemeente Tiel, waarin zeventig personen zitting hadden, 
onder wie hervormden, gereformeerden, joden en katholieken, ter-
wijl er tevens op werd gelet dat in sociaal opzicht sprake was van een 
gevarieerde samenstelling. Behalve de notabelen maakten er geeste-
lijke ambtsdragers, fabrikanten, onderwijzers, middenstanders en ge-
schoolde arbeiders deel van uit.301 De feestprogramma’s vermeldden 
volkszang, reveilles, taptoes, hier en daar sportevenementen, bloe-
mencorso’s en vuurwerken. In alle opzichten was ‘eenheid in verschei-
denheid’ het uitgangspunt. De Vereeniging tot verbetering van den 
Volkszang kwam met een bundel Liederen voor het Kroningsfeest. Het 
mocht officieel weliswaar om de inhuldiging gaan, maar alom werd 
er gesproken van ‘de kroning’.302 De joodse bevolkingsgroep gaf even-
eens weer uiting aan haar blijdschap. Onder meer publiceerde opper-
rabbijn T. Tal Oranjebloesems, een bloemlezing ‘van berichten over de 
goede relaties tussen Oranje en de joden vanaf Willem van Oranje tot 
Willem iii’.303

Ook toen was het niet zo moeilijk de massa warm te krijgen voor 
de Oranjefeesten. Behalve dat dit in de lijn lag van de populistische 
traditie van het orangisme, was er dankzij het geslaagde regentschap 
van Emma sprake van een ‘met hernieuwd Oranjesentiment geladen 
koningschap’.304 Het Oranjepatriottisme had een brede basis. Boven-
dien droeg de ‘charmante uitstraling’ van de jeugdige Wilhelmina bij 
aan het grote en wijdverbreide enthousiasme dat zich van Nederland 
meester maakte. Overal waar de vorstin met haar moeder in die dagen 
in het publiek verscheen, werden ze onstuimig toegejuicht, vreugde 
was er alom.

De meest spectaculaire uiting van feestelijk Oranjepopulisme was 
wel de Gouden Koets als cadeau voor de nieuwe koningin. Het idee 
was afkomstig van de Oranjevriendenkring uit de Amsterdamse Wil-
lemsstraat in de Jordaan, een volksbuurt en een bolwerk van Oranje-
klanten. De buurtcomités kwamen gezamenlijk tot ‘de stichting van 
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eene vereeniging van het Amsterdamsche Volk tot het aanbieden van 
een huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina’. Ze zou hier overigens 
pas een rondrit in maken in 1901, toen ze trouwde met Hendrik van 
Mecklenburg-Schwerin.305 Later werd de Gouden Koets onderdeel 
van het ritueel van Prinsjesdag, en opnieuw hebben we hier bij het 
koningschap te maken met een Nederlands voorbeeld van invention 
of tradition.

Een Gouden Koets als geschenk geeft aan hoe het koningschap door 
veel mensen werd verbonden met het sprookje. Maar bij sommigen 
leidde dit juist wel weer tot kritiek.306 Overigens wekte het verschij-
nen van de jonge koningin zelf in brede kring al associaties op met 
de sprookjeswereld, en tevens hield haar jeugdigheid de belofte in 
van een nieuwe nationale toekomst. Ook doorgaans meer nuchtere 
politici konden zich hier niet aan onttrekken. Zo getuigde minister-
president Nicolaas Pierson zelf in zijn dagboek: ‘De inhuldiging was 
zoo diep indrukwekkend, dat zij ons allen in de ziel greep’, en verder: 
‘Glanspunt was de toespraak der Koningin, haar eedsaflegging boven-
al. Zij sprak zoo dat elkeen haar verstond en op ieder woord werd de 
ware klemtoon gelegd. Toen zij daar met opgeheven hand stond, wer-
den allen als geëlectrificeerd.’307 W.H. de Beaufort, minister van Bui-
tenlandse Zaken, gaf een emotionele impressie van het moment suprê-
me van de eedsaflegging: ‘Ik zal nooit vergeten de waardige en tegelijk 
natuurlijke wijze waarop de koningin onder den breeden mantel den 
arm ophief ten hemel; geen actrice had het haar kunnen verbeteren, 
zoo bevallig en tegelijk ongekunsteld was hare beweging.’308 Er heers-
te een algemene ontroering; men zag zakdoeken tevoorschijn komen, 
ook bij mannen met vergrijsde haren, en de oude Nicolaas Beets werd 
weer tot dichten bewogen:

6 september 1898
indruk

Haar woord, haar eed, haar stem, haar hart, in woord
En eed en stem gelegd, gevoeld, gehoord,
Klonk dòòr, klonk nà. Geen aandacht voor de pracht
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En luister, haar ter hulde saamgebracht;
Maar vochtig oog bij ieder, die dien dag,
De Oranjebloemknop zich zoo heerlijk oopnen zag!

Gedichten v, 212  nicolaas beets

De teneur van de artikelen in katholieke periodieken zoals De Maas-
bode was ‘ongereserveerd royalistisch en nationaal verzoenend en de 
stijl was erop gericht emotie en vertedering op te roepen’.309 Zelfs po-
litici lieten zich door het Oranjepatriottisme meeslepen en uitten zich 
soms al dichtend in de gangbare, bombastische Oranjeretoriek, zoals 
de katholieke Schaepman:

op de kroning van hare majesteit
de koningin

Nu bombamt en beiert en klingelt,
Gij klokken omhoog in de lucht,
En jubelt en kleppert en tjingelt
In alles meêslepende vlucht!
Nu leidt met uw weemlende tonen
De lente van ’t vaderland in,
Die Nederlands jonkvrouw zag kronen
Tot Nederlands hooge Vorstin.

Nu schettert, gij zilv’ren bazuinen,
In noten vol juichenden klank,
Verkondigt langs dalen en duinen
De boodschap van hulde en dank
Haalt in, haalt in
De Koningin!

Nu dondert ver over de waat’ren,
Gij wachters van brons en van staal,
De boodschap van vrede mag schaat’ren
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In d’oorlog beheerschende taal,
Wijdt in, wijdt in
De Koningin.

6 September 1898 h.j.a.m schaepman
G.L. Kepper, Gedenkboek:
Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven

Geen wonder dat haar uitstraling ook aan de pers lyrische beschrijvin-
gen kon ontlokken, waarbij veelvuldig werd ingegaan op haar jeugd 
en haar vrouwelijkheid. In het oog springt daarbij Charles Boissevain, 
die kan worden beschouwd als een van de meest uitgesproken ‘mili-
tante en lyrische’ nationalisten uit die tijd. Hij stelde op 31 augustus 
overlopend van emoties: ‘We zien op Neerland’s troon een jonkvrouw 
in het wit, die vredepalmen wuift.’ ‘Voor jonge mannen is er lente in ’t 
vaderland als van haar troon de jonkvrouw in het hermelijn haar rid-
ders oproept tot aanhoudend zelfverloochenend werk voor het vader-
land. [...] Onweerstaanbaar als het Wilhelmus is dit opwekkend, hoop-
vol, bloeiend leven, dat bezieling, brio, jubelende beweging brengt in 
het nationale bestaan.’310

Henk te Velde, die hieraan uitgebreid aandacht besteedt, wijst erop 
dat het nationalisme ‘grotendeels door mannen werd vorm gegeven’ 
en dat voor menigeen onder hen de jonge koningin ‘symbool was van 
herrijzend Nederland en kristallisatiepunt van aanhankelijkheidsge-
voelens’. Het Nederlandse nationalisme rond 1898 doet hem daarom 
denken aan de stelling van George Mosse dat ‘nationalisme zijn emo-
tionele kracht voor een groot deel ontleende aan gesublimeerde ero-
tiek: mannelijke kameraadschap, verering van vrouwelijke beelden’.311 
Daarnaast ligt het voor de hand dat een vrouw op de troon voor het 
feminisme een inspirerend verschijnsel moest zijn. Gelet op haar con-
stitutionele positie is het echter niet zo eenvouding de houding van 
Wilhelmina tegenover de vrouwenemancipatie te bepalen. Waar Fas-
seur onder meer op grond van haar conventionele opvoeding weinig 
sympathie voor de doelstelling van de vrouwenbeweging veronder-
stelt, wijst Maria Grever erop dat ondanks hun neutrale positie er 
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door Emma en Wilhelmina toch ook signalen werden afgegeven die 
een zekere welwillendheid aannemelijk zouden maken. Zo bezochten 
de beide vorstinnen de grote nationale tentoonstelling in Den Haag, 
waar het vrouwenvraagstuk vanuit een feministische optiek werd 
belicht en die bewust werd georganiseerd in 1898, het jaar van de in-
huldiging. Volgens Mieke Aerts werd het relativerende pragmatische 
standpunt van de feministe Wilhelmina Drucker ten opzichte van de 
monarchie en de vorstin door de meeste feministen gedeeld.312

Toch tegenstellingen

Terugkijkend op de inhuldigingsfeestelijkheden constateerde De Stan-
daard, het blad van de antirevolutionairen, dat ‘bij alle verschil van 
stand en rang, van richting en kleur’ deze feesten ‘de eenheid van het 
Nederlandsche volk’ hadden doen voelen.313 Maar deze lof op de eens-
gezinde Oranjeliefde hield niet in dat er een eensgezinde staatkundige 
visie aan ten grondslag lag. Bovendien werd er voorbijgegaan aan de 
afzijdigheid van de socialisten.

In polemieken stonden liberalen, die vaker de leer van de volkssoe-
vereiniteit aanhingen, tegenover orthodoxe protestanten en rooms-
katholieken, die daarentegen meenden dat deze opvatting strijdig 
was met de soevereiniteit van God. De verwijzing van nogal wat anti-
revolutionaire kiesverenigingen in hun naam naar Nederland en Oranje 
wijst op de ideologische claim van de calvinisten op het Oranjehuis. 
Dit ging zover dat ze zelfs eisen stelden aan de vormgeving van de 
feesten. Oranjefeesten mochten vooral niet gaan lijken op ‘de organi-
satie van pretjes’.314 Ook in de periode rond de inhuldiging traden op-
nieuw principiële tegenstellingen aan het licht over het gezag. Wat de 
oorsprong van het gezag aangaat, zijn de orthodox-protestantse public 
theology, waaraan Groens interpretatie van de geschiedenis ten grond-
slag ligt, en de rooms-katholieke visie hierop, samen te vatten als de 
confessionele public theology. Deze public theology is dan de theologie 
die ‘religieuze burgers inspireert om actief te worden in de samenle-
ving, en om die volgens hun transcendente normen te veranderen’. 
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De public theology is te onderscheiden van de civil religion, die een 
complex van grondwaarden betreft (van oorsprong religieus) waar-
mee de natie zich in de loop van de geschiedenis en op grond van de 
geschiedenis heeft vereenzelvigd en waardoor ze zich laat inspireren. 
Het koningschap ‘bij de gratie Gods’ gaf gezicht aan de confessionele 
opvatting over het gezag. Het vormde voor de confessionelen tevens 
de ideale formule ter bezwering van de leer van de volkssoevereini-
teit. In de komende decennia zou deze formule in toenemende mate 
de Nederlandse civil religion gaan bepalen.315

Hoewel de inhuldiging in het teken zou moeten staan van de natio-
nale eenheid, was de antirevolutionaire leider Abraham Kuyper er de 
politicus niet naar ter wille van die eenheid terughoudendheid te be-
trachten. Integendeel. Zo wilde hij in december 1897 van de regering 
wel eens weten hoe zij de komende inhuldiging van de vorstin princi-
pieel zag. Hij stelde daarom de regering in de Tweede Kamer de vraag 
‘of de Koningin bij Hare meerderjarigheid jure suo optreedt of wel bij 
de inhuldiging door het soevereine volk wordt geïnstalleerd’.316 In zijn 
toelichting maakte Kuyper duidelijk dat voor de antirevolutionairen 
de koningin al regeerde voordat de inhuldiging had plaatsgevonden 
en dat de koningin dus soeverein was en niet het volk. Voor de libe-
rale minister-president Pierson zou de koningin vanaf het moment 
van haar meerderjarigheid jure suo optreden. Hij achtte de principi-
ele benadering van Kuyper riskant omdat de kracht van het Neder-
landse koningschap nu juist was dat die ‘niet wortelt in een of andere 
staatsrechtelijke theorie, maar in de geschiedenis en in de liefde van 
het volk’.317 Toen Kuyper hierop vervolgens in zijn blad De Standaard 
reageerde en het koningschap ‘bij de gratie Gods’ verdedigde, ging de 
liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant hier tegenin. Onder meer werd 
erop gewezen dat het zo goed als onmogelijk was voor Kuypers stel-
ling een basis te vinden in de Grondwet.318

De socialisten waren principiële tegenstanders van het koning-
schap. In deze kringen hadden ze bovendien weinig affiniteit met de 
natie als historische lotsgemeenschap. Ze waren meer internationaal 
georiënteerd en stonden afwijzend tegenover het principe van de 
erfopvolging. Het meest storend vonden ze nog dat het koningschap 
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volgens hen was verweven met een volstrekt ondemocratische, maat-
schappelijke orde.319 Het bestuur van de sdap had voorafgaand aan 
de inhuldigingsfeestelijkheden, op 1 augustus, in een verklaring uiting 
gegeven aan zijn kritiek. Het had toen onder meer gesteld dat het 
Nederlandse volk aan het Huis van Oranje, in tegenstelling tot wat 
werd beweerd, niets had te danken. Er werd daarbij gewezen op het 
bestaande sociale onrecht, de rechteloze positie waarin het verdrukte 
arme volk verkeerde en op de duizenden ‘kinderen des volks die op 
dien leeftijd jeugd en aanvalligheid al hadden verloren’. Het bestuur 
vond hierin redenen genoeg de arbeiders op te roepen zich van het 
gebeuren afzijdig te houden.320

Toen in het ontwerp-‘adres van antwoord’ van de Kamer op de 
troonrede in 1898 werd verwezen naar de ‘indrukwekkende openba-
ring van de gevoelens van vaderlandsliefde en gehechtheid aan het 
Huis van Oranje waarvan tijdens de inhuldigingsfestiviteiten zou zijn 
gebleken’, tekende Troelstra bezwaar aan.321 Hij had als republikein 
de inhuldigingsplechtigheid niet bijgewoond. Hij vond het een feest 
voor de heersende bourgeoisie, en de koning(in) die door de Grond-
wet van 1848 machteloos was geworden, diende slechts om de ‘pil van 
de geldheerschappij’ zo veel mogelijk te vergulden.322 In een tweetal 
artikelen deed hij de feesten af als ‘kroningsherrie.’323 Terugkijkend op 
de feestelijkheden constateerde De Sociaal Democraat dat er ‘vrij alge-
meen was feestgevierd’ maar dat de arbeidersbeweging zich als geheel 
had onthouden. Hierbij werd eraan voorbijgegaan dat heel veel werk-
liedenverenigingen door het gehele land aan de huldebetuigingen 
hadden deelgenomen en dat zelfs sociaaldemocraten voor de verlei-
ding van Oranje waren bezweken.324 Deze deelname stond niet los van 
het populistische aspect van het orangisme.

Het verschijnsel dat in Nederland het Oranjeproletariaat aan het 
rode proletariaat was voorafgegaan en dat Oranje bij lagere klassen 
populair bleef, was voor de sociaaldemocraten een complicerende 
factor. Het was moeilijk voor de leiding van de sdap om hierin een 
verstandige houding te vinden. Een niet onaanzienlijk deel van de 
potentiële aanhang bleef koningsgezind, en daarvan was men zich in 
socialistische kring goed bewust.325 Volgens Ruitenbeek heeft de sdap 
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daarom altijd welbewust en zorgvuldig nagelaten enige officiële uit-
spraak te doen ‘waarbij aan een republikeinse staatsvorm de voorkeur 
werd betoond’.326 De christelijke en liberale antisocialisten lieten geen 
gelegenheid onbenut om dit socialistische dilemma uit te buiten.327 
Voor hen stond Oranje garant voor de bestaande orde en vormde het 
een bolwerk tegen het ‘rode gevaar’. Ze claimden het symbool als zo-
danig en soms zeer luidruchtig.

De antisocialistische relletjes, de ‘Oranjefuries’ waar de Oranjefeesten 
met enige regelmaat op uitliepen, hielden in dat ‘de roden’ werden 
lastiggevallen onder het zingen van liederen zoals:

Hop, hop, hang de socialisten op.
Alle socialisten in een harington,
Leve de demi-saison.
Domela [later: Troelstra] moet zakkies plakken, hi, ha, ho.
Oranje boven, leve de Willem iii [later: Willemien] 328

Of:

Oranje boven, Leve de Wilhelmien,
Alle socialen in de harington, En dan maar draaien.329

Er heerste een manifest orangistisch antisocialisme waarbij de soci-
alisten als slechte vaderlanders aan de kaak werden gesteld. Ook in 
1898 waren er antisocialistische relletjes. Uiteraard bevorderde dit 
in socialistische kringen de ontvankelijkheid voor Oranje niet. Toch 
werd rond de eeuwwisseling de vraag vaker gesteld of het wel zo ver-
standig was ‘het probleem van het koningschap als politiek strijdpunt 
naar voren te schuiven’. Het leek tactischer om bij manifestaties de 
nadruk te leggen op eigen politieke doelstellingen zoals de achturen-
dag.330 Het antiorangisme van de socialisten had bovendien de trend 
tegen.331 Meer gematigde geluiden ten opzichte van Oranje werden 
in kringen van sociaaldemocraten overigens ook wel vernomen. Zo’n 
gematigd geluid spreekt bijvoorbeeld uit de bijdrage ‘Inhuldiging’ van 
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een vooraanstaande, socialistische intellectueel als P.L. Tak in De Kro-
niek. Ondanks zijn bezwaren achtte hij het verzet tegen ‘de instelling 
van het koningschap in deze tijden een ijdel bedrijf ’ en terugkijkend 
op het regentschap van Emma, die haar taak correct had uitgevoerd, 
en gelet op het feit dat Wilhelmina in deze geest was opgevoed, zag hij 
eigenlijk geen bezwaren van praktische aard tegen haar koningschap 
opdoemen.332

Een gedeeld verhaal, maar nog niet door iedereen

Samenvattend kunnen we constateren dat het Oranjekoningschap 
kan worden gezien als ‘product van de dynamiek van de Nederlandse 
geschiedenis’.333 Huizinga, die deze opvatting eveneens is toegedaan, 
signaleert daarbij overigens, waar dit het loslaten van de republikeinse 
traditie aangaat, een ‘breuk in de continuïteit van ons nationaal be-
sef ’.334 De Nederlandse burgerlijke elites hebben in de negentiende 
eeuw een taal gezocht om het volk te bereiken en daarmee aan de natie 
te binden. Die vonden ze in de Oranjemythe of het ‘verhaal van Oran-
je’. Het betrof een narratief dat verhaalde van een gedeeld verleden 
met zijn hoogte- en dieptepunten, dat werd geassocieerd met helden-
dom en met waarden waaraan de natie hechtte en dat bij alle wissel-
valligheid verweven was met de Nederlandse geschiedenis, zodat het 
kan worden gerekend tot het (immateriële) culturele erfgoed.335 Dit 
past bij het natieconcept van Renan, dat de lotsverbondenheid van de 
natie als uitgangspunt heeft. Het feit dat er aansluiting werd gezocht 
bij de Oranjeliefde, had als voordeel dat dit sentiment van oudsher 
leefde bij het ‘volk achter de kiezers’, de categorie die de elites aan de 
natie wilden binden. Het was daardoor gemakkelijk te mobiliseren. 
De elites maakten zich het hiermee niet moeilijk, maar ze deden er wel 
verstandig aan. Pays légal en pays réel leken elkaar op dit terrein nooit 
zo dicht genaderd.

De consequentie van de pluriformiteit van de Nederlandse natie was 
dat elke bevolkingsgroep de ruimte nam om de vaderlandse geschie-
denis op haar eigen wijze te interpreteren, inclusief het ‘verhaal van 
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Oranje’. Desondanks manifesteerde Nederland zich overwegend als 
‘morele natie’ van conservatieve signatuur, en de liefde voor het Huis 
van Oranje werd zuiloverstijgend beleefd.336 Hierdoor was rond de 
eeuwwisseling in het Oranjepatriottisme de liefde voor Oranje en het 
vaderland nauw verweven met respect voor gezag en moraal. Oranje 
zelf stelde zich in de personen van de vorstinnen Emma en Wilhelmi-
na bovendien nadrukkelijk op als exponent van de natie, zodat rond 
de eeuwwisseling Oranje kon worden beschouwd als ‘meest geliefde 
icoon’ van het Nederlandse neonationalisme. Het waren vooral histo-
rici die een belangrijke rol hadden gespeeld in deze ontwikkeling.337

Hoewel dit Oranjepatriottisme voor de meeste Nederlanders een 
integrerend bestanddeel van hun natiebesef was, school in deze do-
minante interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ tevens een zekere 
kwetsbaarheid. Het koningschap ‘bij de gratie Gods’ werd geplaatst 
tegenover de leer van de volkssoevereiniteit. Aan de veronderstelling 
dat met de inbreng van Oranje een vroege aanzet was gegeven tot 
democratisch denken, werd graag voorbijgegaan. Dat in de Oranje-
mythe, met haar verwijzing naar de Opstand, een ‘subversief ’ element 
school in relatie tot de bestaande orde, kreeg evenmin aandacht. De 
populariteit van Oranje werd door dominante stromingen daarente-
gen benut om de socialisten, met verwijzing naar hun anti-Oranjege-
zindheid, te marginaliseren als minder goede vaderlanders. Hierdoor 
kon het Oranjepatriottisme door critici van deze bestaande orde wor-
den ervaren als tegen hen gericht. Overigens maakten de socialisten 
het hun tegenstanders gemakkelijk doordat ze begrippen als lotsver-
bondenheid, natiebesef en Oranjeliefde nog maar moeilijk wisten te 
plaatsen, terwijl hun potentiële aanhang hiervoor toch ontvankelijk 
bleek.

Met de constatering dat het Oranjepatriottisme de overgrote meer-
derheid van de Nederlanders rond de vorige eeuwwisseling aansprak, 
staan we voor de vraag wat hiervan in de erop volgende decennia de 
consequenties dan wel zouden zijn. Had het ‘verhaal van Oranje’, toen 
Nederland inmiddels een massademocratie was geworden, voldoende 
impact om een integrerende en inspirerende rol te vervullen? Dat wil 
zeggen, kreeg het de sociale functie die Durkheim en Malinowski na-
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tionale mythen toedenken en kon de Oranjemythe op grond daarvan 
worden gerekend tot ‘het maatschappelijke kapitaal’ waarvan Renan 
sprak?
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hoofdstuk ii 

inspiratie in een tijd van 
beproeving (1918-1945)

Het ‘verhaal van Oranje’ in een massademocratie

Het Oranjepatriottisme zou zich ook in de nieuwe eeuw krachtig ma-
nifesteren, vooral tijdens feestelijke gebeurtenissen rond de Oranje-
dynastie. Dit bleek al in 1901, toen Wilhelmina trouwde met Hendrik 
van Mecklenburg-Schwerin. Als Cees Fasseur in zijn biografie over 
Wilhelmina weer eens de grote geestdrift bij het Haagse publiek sig-
naleert, constateert hij wat verontschuldigend: ‘Het publiek is bijna 
altijd geestdriftig in dit boek, maar het is nu eenmaal niet anders.’1 
Hier en daar mocht er naar aanleiding van het huwelijk een enkele 
kritische kanttekening worden geplaatst, bijvoorbeeld rond de feo-
dale staat waarin Mecklenburg – het land van herkomst van de prins-
gemaal – nog verkeerde, maar dat had verder weinig om het lijf.2 Ook 
het feit dat het parlement de prins-gemaal geen jaargeld toestond, 
zegt waarschijnlijk meer over de Nederlandse krenterigheid – De Sa-
vornin Lohman zou hier het woord ‘schrielheid’ voor gebruiken – dan 
dat dit zou wijzen op een verminderde Oranjeliefde.3 De geboorte van 
prinses Juliana in 1909, als langverbeide troonopvolgster, werd met 
groot enthousiasme begroet en was aanleiding voor de verschijning 
van tal van artikelen waarin de band tussen Nederland en Oranje weer 
uitbundig werd geprezen.4 De socialisten uitgezonderd, was de Oran-
jeliefde wijdverbreid. Dat hier geen uitgesproken voorkeur voor het 
monarchale principe aan ten grondslag behoefde te liggen, maar dat 
het vooral een kwestie was van gehechtheid aan de dynastie, scheen 
Oranje zelf eveneens te beseffen. Een indicatie hiervoor is de beslis-
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sing om de boreling in 1909 niet de familienaam van de vader te geven, 
maar van haar moeder, om zo de dynastie Oranje-Nassau voort te kun-
nen zetten.5

Het populisme als oerkarakteristiek van het ‘verhaal van Oranje’ 
vond een nieuwe uitingsvorm in de Oranjeverenigingen. De eerste 
Oranjevereniging werd, in 1813, in Bathmen opgericht. Hierna volg-
den in de loop van diezelfde eeuw Oud Gastel, Dordrecht, Velp, Lo-
chem, Wijde Wormer en Ermelo. Ze werden steeds vaker betrokken 
bij de organisatie van Oranjefeesten op lokaal niveau, waarbij de 
doorsneeburger een steeds belangrijkere rol ging spelen.6 De inhuldi-
ging van Wilhelmina in 1898 en de geboorte van Juliana in 1909 waren 
de aanleiding voor de oprichting van meer Oranjeverenigingen, zodat 
er in 1930 ongeveer zeventig van bestonden. De toonzetting rond de 
feestelijkheden was veelal populair. Oranje werd er vaak ongegeneerd 
verheerlijkt, God werd veelvuldig gedankt, er verscheen een onge-
kend aantal Oranjeprullaria, en simpele volksgenoegens en vooral 
kinderspelen domineerden de feestelijkheden, terwijl de volwassenen 
veelal het oranjebitter en het bier rijkelijk lieten vloeien. Hierover 
konden dan weer verschillen van inzicht ontstaan over wat christelijk 
verantwoord feestvieren mocht heten. Dit leidde, in combinatie met 
het bestaan van Groen van Prinsterers specifieke, christelijk-nationale 
visie op de plaats van Oranje in de Nederlandse geschiedenis, in 1910 
tot de oprichting van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen 
in Nederland.7 Naast de Bond bleven er losse, plaatselijke verenigin-
gen bestaan. Pas in 1952 zou de oprichting van de neutrale, vaak wat 
meer liberale en katholieke Federatie van Oranjevereningen in Ne-
derland volgen.

Tegen het einde van de negentiende eeuw was het politieke en so-
ciaal-culturele klimaat in Nederland aanmerkelijk veranderd. Het 
kiesrecht was steeds verder uitgebreid, en onder het ‘volk achter de 
kiezers’ bleek behalve veel sympathie voor Oranje ook een voorkeur 
te bestaan voor de confessionele partijen, zodat rond de eeuwwisse-
ling de liberale dominantie was doorbroken. In dit hoofdstuk gaat 
het om de betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ als onderdeel van 
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de cultuurhistorische context van de massademocratie die Nederland 
in de eerste helft van de twintigste eeuw was geworden. Er was een 
maatschappij ontstaan die nader zou worden gekarakteriseerd als 
burgerlijk en verzuild en waarin de massamedia toenemende invloed 
zouden uitoefenen.8 Hoewel terugkijkend de onderlinge politieke en 
levensbeschouwelijke verschillen soms mee lijken te vallen, werden ze 
door tijdgenoten als zeer wezenlijk ervaren. In de loop van de daarop-
volgende decennia zou, zoals Siep Stuurman stelt, ‘de werkelijke inzet’ 
van de strijd gaan ‘om de vorming van de moderne Nederlandse natie’, 
die zich in hoge mate als een ‘morele natie’ zou doen gelden.9

In dit hoofdstuk onderzoek ik wat tijdens het interbellum en gedu-
rende de oorlogsjaren de relevantie was van het ‘verhaal van Oranje’ 
voor het natiebesef binnen de toenmalige culturele en sociale context. 
Dit betreft zowel de betekenis van Oranje voor de afzonderlijke be-
volkingsgroepen als de eventuele wisselwerking tussen de verschil-
lende Oranjebeelden van deze bevolkingsgroepen. Meer in het bij-
zonder zal daarbij mijn aandacht uitgaan naar twee stromingen die 
afweken binnen het toenmalige discours over de natie, namelijk het 
opkomende rechts-extremisme en de sociaaldemocratie. Tevens ga 
ik na wat het ‘verhaal van Oranje’ en het ermee verbonden Oranje-
patriottisme betekenden voor de sociale cohesie in het verzuilde Ne-
derland, zeker toen de wereld er in de tweede helft van de jaren 1930 
voor de natie steeds dreigender ging uitzien. Indien nodig zal er on-
derscheid worden gemaakt tussen enerzijds de Oranjeliefde, dat wil 
zeggen de liefde voor de dynastie en de folkloristische uitingen die 
daar soms mee samengaan, en anderzijds de inhoudelijke kant van het 
‘verhaal van Oranje’. Ook bekijk ik hoe de Oranjedynastie zelf – in de 
persoon van koningin Wilhelmina – zich verhield tot het culturele en 
geestelijke klimaat tijdens het interbellum. Vervolgens behandel ik in 
dit hoofdstuk de oorlogstijd, Oranjes ‘finest hour’!

Centraal staat dan de vraag of het Oranjepatriottisme en daarmee 
de Oranjemythe zich tijdens het interbellum had ontwikkeld tot een 
belangrijke integrerende factor en later tijdens de oorlog ook een na-
tionale bron van inspiratie kon zijn. Anders gesteld gaat het er dus 
om of het ‘verhaal van Oranje’ kon fungeren als ‘het maatschappelijke 
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kapitaal’ waar Renan naar verwijst. Of anders gesteld, had het toen 
aantoonbaar de sociale functie die Durkheim en Malinowski natio-
nale mythen toeschrijven?

Gebruik en misbruik van Oranje

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, hadden de verschillende bevol-
kingsgroepen door de historie heen zo hun eigen kijk op en manier 
van omgaan met Oranje. De confessionele dominantie betekende dat 
in het publieke discours over de monarchie veelvuldig werd verwezen 
naar het koningschap ‘bij de gratie Gods’. Dit bood de confessionelen 
de gelegenheid het natiebesef een confessionele lading te geven en in 
de persoon van de koningin zelfs te visualiseren. Dit zou gedurende 
het interbellum ook zo blijven. Doordat de confessionelen en ook de 
behoudende liberalen Oranje vooral waardeerden als symbool van de 
bestaande orde, kregen de band met de dynastie, de Oranjeliefde en 
daarmee het monarchale element aanmerkelijk meer nadruk dan de 
verwijzing naar de Opstand als gerechtvaardigde vrijheidsstrijd, om-
dat dit niet strookte met de confessionele opvatting over gezag. Ook 
in de komende decennia bleef dat het ‘subversieve’ aspect van het 
‘verhaal van Oranje’, dat ze het liefst niet al te veel benadrukten.10 Een 
interessant tegendraads en ‘modern’ geluid liet in dit verband de Am-
sterdamse hoogleraar A.A.H. Struycken in 1909 horen. Tegendraads 
omdat hij, hoewel katholiek, tijdens een college dat hij als titel meegaf: 
Ons Koningschap, expliciet het droit divin afwees. Voor hem was het ko-
ningschap niet van een hogere orde. Zijn uitgangspunt was: ‘Mense-
lijk recht bepaalt koninklijk gezag.’ Vervolgens rechtvaardigde hij het 
koningschap nadrukkelijk in relatie tot de parlementaire democratie, 
waaraan het een constructieve bijdrage had te leveren. Hij benadrukte 
daarbij de betekenis van de niet-politieke aspecten van het koning-
schap. Zo hechtte hij eraan dat het een bovenpartijdig instituut was 
en dat het Oranjehuis in historisch opzicht deel uitmaakte van het be-
staan van de natie.11 Dit kwam dus neer op een rechtvaardiging van het 
koningschap op cultuurhistorische gronden en uitsluitend seculiere 
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overwegingen. Indachtig de invloed van Franse en Duitse conserva-
tieve denkers op Groen noemde hij de antirevolutionaire of christelijk-
historische staatsopvatting zelfs een ‘op vreemde bodem gekweekte 
theorie’. Gewoonlijk werd deze vorm van appreciatie van Oranje toen 
aangetroffen onder intellectuelen, en dan vooral in progressief-liberale 
kring.12

Maar juist vanuit cultuurhistorische overwegingen was er ook in-
houdelijke kritiek mogelijk op Oranje en het Oranjepatriottisme. Hier 
is H.T. Colenbrander een voorbeeld van. Hij constateerde in 1909 
weliswaar dat de monarchie door en door nationaal was geworden, 
maar als historicus bleef hij afstandelijk genoeg om erop te wijzen dat 
Oranje en de Nederlanders als opstandelingen waren begonnen, dat 
Nederland ooit een republiek was en dat de relatie tussen Nederland 
en Oranje wel eens minder hecht was geweest.13 In deze optiek werd 
Oranje gewaardeerd als aspect van het natiebesef, mits Oranje en de 
Oranjeaanhang zich ernaar zouden weten te gedragen.

Ook G.W. Kernkamp, die zich in 1895, in het artikel ‘Oranje en de 
democratie’ al geroepen had gevoeld om al te overdreven Oranjelief-
de te relativeren, kwam hier in 1909, opnieuw onder de titel‘Oranje 
en de democratie’, nog eens op terug. Hij koos weliswaar op pragma-
tische gronden ook voor het koningschap, maar hij laakte de ‘welig 
tierende Orangistische pluimstrijkerij’ en het politieke misbruik van 
Oranje van de kant van de antirevolutionairen.14 Zijn kritiek kwam 
neer op een veroordeling van het toe-eigenen van Oranje door de 
verdedigers van de bestaande orde. Daarbij paste zijn waarschuwing 
tegen een Oranjeliefde die was geboren uit haat tegen radicalisme en 
tegen de sociaaldemocratie. Zoiets beschouwde hij als ondermijnend 
voor de positie van Oranje zelf. Wie Oranje graag zag als symbool van 
eenheid van alle Nederlanders, zou zich moeten hoeden voor dit soort 
‘onzuivere bedoelingen’.15 Dit besef zou pas in de loop van de jaren 
1930, onder druk van het opkomende fascisme, in veel bredere kring 
weerklank vinden.

Behalve dat de Oranjeaanhang niet altijd vrij was van deze ‘onzuive-
re bedoelingen’, verkeerden de sociaaldemocraten vanwege hun anti-
orangisme automatisch in het defensief. Ze hadden zich zowel bij het 
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koninklijke huwelijk als bij de geboortefeesten afzijdig gehouden. In 
drie artikelen, die in Het Volk onder de kop ‘Het Kindje’ verschenen, 
zette Troelstra het sociaaldemocratische standpunt uiteen.16 In het 
eerste, wat badinerende artikel, noemde hij de Oranjeliefde overigens 
‘een historisch in het volk geworteld instinct der massa’, en verder 
ging hij in op de verontwaardiging bij de pers, die erop neerkwam dat 
zijn partij zich plaatste buiten de nationale geestdrift over de geboor-
te van de Oranjetelg. Tevens wees hij erop dat de populariteit van 
het vorstenkind zou worden gebruikt ten gunste van de macht van 
de bourgeoisie en ten koste van de arbeidersklasse. Hij verduidelijkte 
dat zijn partij zich niet voor ‘vervanging van het koningschap door 
de bourgeois-republiek’ had uitgesproken toen in 1895 het program-
ma werd opgesteld, omdat de sociaaldemocratie nu eenmaal alleen 
te verwezenlijken zou zijn binnen een sociale republiek. Ook toen 
bracht hij, net als in 1898, het sociale onrecht weer onder de aandacht 
door te wijzen op de situatie waarin ‘de duizenden proletariërkinde-
ren zonder wieg’ verkeerden. De ‘Rode Dinsdagen’ als socialistische 
contrademonstratie op Prinsjesdag zoals in 1911 en 1912, benadrukten 
de maatschappelijke tegenstellingen in die vooroorlogse periode.17

De socialisten hadden niet alleen principieel bezwaar tegen de er-
felijkheid van het koningschap als instituut, maar hun internationale 
oriëntatie maakte dat het natiebesef voor hen moeilijk te plaatsen 
was. De Oranjeliefde behoorde daardoor evenals de religie tot die 
zielenroerselen van de massa waarmee ze geen of weinig affiniteit 
hadden. J. in ’t Veld was een van de sociaaldemocraten die dit onder-
kenden en hier later op zouden wijzen.18 Terugkijkend signaleerde hij 
dat de tegenstanders van het socialisme hierdoor kansen waren gebo-
den om van de in ‘brede lagen van de bevolking levende Oranjeliefde’ 
gebruik te maken om de sdap te bestrijden. Hij constateerde dat de 
vroegere socialistische beweging de betekenis van lotsverbondenheid 
en vaderlandsliefde te weinig had onderkend. Maar tot in het begin 
van de jaren 1930 zou in Nederland de nadruk liggen op de verschil-
len in de waardering voor Oranje bij enerzijds de verdedigers van de 
bestaande orde en anderzijds de critici ervan.
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De lange echo van een kortstondige vergissing

De Eerste Wereldoorlog mocht Nederland niet direct hebben getrof-
fen, dat wil niet zeggen dat deze de Nederlanders onberoerd had gela-
ten of dat de gevolgen die hij in andere landen had niet doorklonken. 
De crisis die in november 1918 losbrak, was een ongekende schok voor 
de Nederlandse samenleving. Toen botsten de sociaaldemocraten als 
uitdagers van de bestaande orde met de vertegenwoordigers van deze 
orde en daarmee tevens met Oranje. Het ‘intieme huwelijk’ tussen Ne-
derland en Oranje, waarvan Renan zo had opgegeven, leek even op 
springen te staan. De oorlog had miljoenen slachtoffers gemaakt en 
een ongekende morele ontreddering en maatschappelijke chaos ver-
oorzaakt. Roemruchte Europese dynastieën zoals die van de Habsbur-
gers, de Hohenzollerns en de Romanovs waren zonder slag of stoot 
ten val gebracht. Dit bracht opgewonden geesten ertoe te veronder-
stellen dat ‘de revolutie niet aan de grens bij Zevenaar zou stoppen’. 
Bovendien heerste er ook onvrede over verschillende zaken. Tijdens 
de oorlog en zeker in de eindfase ervan was er sprake van spanningen 
en conflicten en van irritaties over en weer, ook tussen de koningin en 
haar bewindslieden.19 Deze konden hoog oplopen. Er hing duidelijk 
een malaisesfeer, maar dit was nog niet direct een prerevolutionair kli-
maat. Troelstra, die aan het begin van de oorlog, tijdens de Kamerzit-
ting van 3 augustus 1914, nog had gezegd dat de ‘nationale gedachte 
de nationale geschillen overheerste’, kondigde op 11 november 1918 tot 
verrassing van velen een revolutie aan met de woorden: ‘De arbeiders-
klasse in Nederland grijpt thans de politieke macht.’ In het parlement 
deed hij een scherpe aanval op de regering, expliciet ook op de ko-
ningin toen hij stelde dat in bepaalde gevallen ‘van de persoon van de 
koningin een invloed uitgaat, lijnrecht indruisend tegen de geest, die 
heerst bij de grote massa van het Nederlandse volk’.20 Deze ‘revolutie-
poging’, die de geschiedenis zou ingaan als de ‘vergissing’ van Troelstra, 
liep met een sisser af. De romantische en Duits georiënteerde Troelstra 
moest binnen enkele dagen erkennen dat hij zich had vergist in de 
machtsverhoudingen en daarmee in de weinig revolutionaire gezind-
heid onder zijn eigen sociaaldemocratische achterban.21 Zijn partijge-

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)



114 nederland en het verhaal van oranje

noot Willem Vliegen oordeelde: ‘Een revolutie is in een democratisch 
geregeerd land een dwaasheid.’22

Massaal en op demonstratieve wijze gaven de Nederlanders blijk 
van hun aanhankelijkheid aan Oranje, uiteraard toen meestal zuils-
gewijze. De protestanten kwamen op zaterdag 16 november bijeen 
in Amsterdam onder de veelzeggende leuze: ‘Tegen de revolutie 
het Evangelie’. In de Haagse Houtrust en het stadion in Amsterdam 
kwamen de katholieken de zondag daarop bijeen. Voor deze bevol-
kingsgroep bood Troelstra’s ‘vergissing’ meerdere keren de gelegen-
heid, zoals ook in Limburg, om blijk te geven van haar loyaliteit aan 
de Oranjedynastie en van haar afkeer van het socialisme, zodat er zelfs 
werd gesproken van ‘roomsche kinine tegen roode koorts’.23 ’s Maan-
dags was er een nationale manifestatie op het Malieveld in Den Haag 
in aanwezigheid van de koningin, prins Hendrik en prinses Juliana. Bij 
deze gelegenheid werden, om het enthousiasme van de bevolking te 
accentueren, ‘spontaan’ de paarden van het koninklijke rijtuig uitge-
spannen en trokken soldaten het rijtuig verder voort. Op zichzelf een 
klassiek gegeven om het enthousiasme van een massa voor de vorst 
te illustreren. Het was een manifestatie van nationale eenheid, zoals 
deze alleen kon worden beleefd binnen de eenheid van ‘Nederland en 
Oranje’.24 De koningin richtte zich tot slot in een kort dankwoord tot 
de menigte, eindigend met een ‘Leve ons vaderland’.25

Zij zou in de weken daarop nog tal van massale huldigingen in het 
land ondergaan, waar de toon vaak zeer antisocialistisch was. Op 2 de-
cember sprak de vorstin de christelijke en katholieke sociale organi-
saties toe. Op deze spannende ogenblikken bleek uit haar woordkeus 
haar affiniteit met het gedachtegoed van Groen van Prinsterer.26 Zo 
sprak zij van de leiding van God aan onze historie gegeven, die door 
de gebeurtenissen opnieuw was bevestigd. En: ‘Wat was en is, zal ook 
in de toekomst zijn.’27 Het moet het verzamelde, confessionele publiek 
vertrouwd in de oren hebben geklonken, maar Oranje behoorde voor 
de socialisten voorlopig tot de tegenpartij. Een enkeling onderkende 
de risico’s van een koningin als ‘demper van revoluties’. Treub gaf op 
6 december in de Kamer bijvoorbeeld onomwonden aan dat hij het 
onjuist vond dat de kroon werd gemengd ‘in de strijd tusschen maat-
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schappelijke evolutie en maatschappelijke revolutie’.28

De gebeurtenissen van november 1918 krijgen hier meer aandacht 
omdat de invloed ervan op de nationale eenheid groot was. Boven-
dien was de positie van Oranje erbij in het geding. De staatkundige 
verhoudingen zijn er geruime tijd in negatieve zin door beïnvloed.29 
Volgens de sociaaldemocraat en oud-premier Willem Drees was het 
klimaat binnen de sociaaldemocratie in het najaar van 1918 weliswaar 
rijp voor felle massale acties voor sociale verbeteringen, maar zeker 
niet voor revolutie. Deze sociale hervormingen, die ook de confes-
sionele vakbonden voorstonden, kwamen er; de revolutionaire actie 
ontbrak echter terwijl de reactie wel volgde. Drees betreurde het dat 
de trend van toenadering tussen de sociaaldemocratie en de anderen 
was onderbroken. Voor Drees vormden de novemberdagen van 1918 
de meest bewogen periode van ons land tussen de bevrijding van de 
Fransen in 1813 en de Duitse inval in 1940.30 Het trauma van de spoor-
wegstaking van 1903 werd erdoor gereactiveerd. De regering had zich 
geroepen gevoeld troepen te sturen naar Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag; de Bijzondere Vrijwillige Landstorm was opgericht en hier 
en daar waren burgerwachten gevormd.31 Hierdoor verloren politieke 
tegenstellingen hun democratische onschuld.

Volgens Kossmann was als gevolg ervan de positie van de regering 
en de monarchie versterkt en een ‘behoudende tendentie’ bevestigd. 
De sdap gold voor lange tijd weer als onbetrouwbaar en onnationaal, 
ze had bovendien de kans laten schieten zich te manifesteren als ver-
dediger van de prille parlementaire democratie.32 De ideologische 
tegenstellingen waren erdoor verscherpt. Enerzijds was er de Neder-
landse natie, die ondanks haar pluriformiteit overwegend eensgezind 
was in handhaving van de bestaande orde en het wettige gezag met 
Oranje als boegbeeld. Anderzijds waren er degenen die kritiek had-
den op deze orde en die daarom als een bedreiging van deze orde wer-
den ervaren en daarmee emotioneel buiten de natie stonden. Min of 
meer een tussenpositie werd ingenomen door de links-liberale Vrij-
zinnig-Democratische Bond (vdb). Hoewel deze groepering eerder 
de nadruk had gelegd op de ontwikkeling van de parlementaire de-
mocratie en zich voorheen niet had uitgesproken over de staatsvorm, 
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om ruimte te laten voor de republikeins gezinde leden, toonde de vdb 
zich in 1920 voorstander van een nationaal koningschap.33 Voor L. de 
Jong is het voor de periode erna niet zonder symboliek dat het ‘anti-
revolutionaire Tweede Kamerlid Duymaer van Twist, initiatiefnemer 
tot de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, bij de jaarlijkse opening van 
de Staten-Generaal in de Ridderzaal het traditionele “Leve de Konin-
gin” mocht aanheffen’.34 De sdap had even op de drempel van de natie 
verkeerd, maar als ‘partij der revolutie’ stond ze er weer helemaal bui-
ten. Oranje en rood leken meer dan ooit te vloeken.35

Een modern land, een conservatieve natie

In de periode 1914-1918 mocht de volkshuishouding dan wel verstoord 
zijn geweest, maar doordat Nederland buiten de strijd was gebleven, 
zou de economische structuur onaangetast blijven. In economisch 
opzicht toonde Nederland zich ondernemend en innovatief, het re-
ele nationale inkomen per hoofd van de bevolking steeg sneller dan 
ooit.36 De belangstelling voor wetenschap en techniek nam enorm 
toe. Op grond van deze tendens noemt De Rooy Nederland ‘een van 
de modernste landen in Europa’.37 De recessie, aan het begin van de 
jaren 1920, werd gevolgd door een periode van hoogconjunctuur en 
optimisme in de tweede helft van dat decennium. Op allerlei gebieden 
zette de modernisering door. Nijverheid en handel groeiden drastisch 
en de landbouw werd gemechaniseerd. De verbetering van de infra-
structuur blijkt uit de aanleg van wegen, kanalen en havens.38 Bedrij-
ven als de Algemene Kunstzijde Unie, Hoogovens, Philips, Shell en 
Unilever bereikten een wereldniveau. Dit alles liet het natiebesef niet 
onberoerd. Handelsgeest en ondernemingszin lagen in het verlengde 
van het glorierijke Nederlandse verleden. Het bleken eigenschappen 
waarmee Nederlanders zich graag associeerden. Nederland had zich 
altijd een zeevarende natie gevoeld en was sterk op het gebied van 
de scheepsbouw. Eigenlijk was alles wat te maken had met de zee van 
oudsher verbonden met het natiebesef.39 De titel Hollands Glorie voor 
een roman die zich afspeelt in de zeesleepvaart, was daarom wel zo 
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treffend gekozen.40 Een uitdagend project als de Zuiderzeewerken 
bouwde eveneens voort op een traditie van een eeuwenlange worste-
ling met de zee. Het werd dan ook onderdeel van de nationale trots. 
Met ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart zoals de klm en 
Fokker te zien gaven, is het dezelfde kant op gegaan.41 Prestaties op 
dit terrein werden in het verlengde gezien van de grootse daden uit 
de tijd van de voc. Modern ondernemerschap behoorde hier even-
eens toe. Wilhelmina voelde dit perfect aan. Door blijk te geven van 
haar persoonlijke belangstelling voor activiteiten en werken waarin 
de vooruitgang tot uitdrukking kwam, zoals bij pas aangelegde brug-
gen en wegen en bij bedrijven als Fokker en Philips, onderstreepte ko-
ningin Wilhelmina dat vooruitgang reden was voor nationale trots.42 
Behalve dat ze hiermee aansloot bij haar ‘ondernemende’ overgroot-
vader Willem i, gaf ze tevens aan dat Oranje hoorde bij de dynamiek 
en de trots van de natie. Tot zover het geaccepteerde aspect van de 
moderniteit.

Sinds de invoering in 1918 van het algemeen kiesrecht kon Nederland 
een parlementaire democratie worden genoemd. Hoewel het land 
daarmee in politiek opzicht een nieuwe era was binnen gegaan, be-
tekende dit allerminst dat ook de politieke en culturele aspecten van 
de moderniteit daarmee algemeen aanvaard waren. De Grondwet was 
dan ook niet gebaseerd op een gedeelde visie op en een royale keuze 
voor de democratie. Omdat de grondwetswijziging het resultaat was 
van de pacificatiepolitiek van 1917 had de Nederlandse Grondwet het 
karakter van een schikkingsakkoord tussen de elites.43 Het oligarchi-
sche karakter van de Nederlandse samenleving, tot uitdrukking ko-
mend in de term ‘regentenmentaliteit’, werd erdoor bevestigd.

Het feit dat de nieuwe tijd de dominantie bracht van de confessio-
nele politiek, had bovendien als paradoxaal effect dat het algemeen 
kiesrecht vooral ten goede kwam aan partijen voor wie dit volstrekt 
geen vanzelfsprekendheid was.44 Integendeel. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al aan de orde kwam, was het raison d’être van de confes-
sionelen namelijk juist gelegen in hun principiële bestrijding van de 
moderniteit. De veronderstelling dat het mens- en maatschappij-
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beeld dat voortvloeide uit het ‘materialistisch individualisme’ van 
de Verlichting, tegen Gods bedoeling met de schepping zou zijn en 
strijdig met de menselijke natuur, had in de negentiende eeuw in Eu-
ropa reeds aanleiding gegeven tot antimodernistische reacties. Deze 
‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ klonken in de twintigste eeuw 
krachtig door in de conservatieve en confessionele massapartijen die 
waren ontstaan.45 In Nederland waren dit de Anti Revolutionaire Par-
tij (arp, 1879), de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp, 1896) en de 
Christelijk-Historische Unie (chu, 1908). In de lijn van hun negen-
tiende-eeuwse voorgangers verwierpen zij het rationalisme, de neu-
trale staat, de mondigheid van de burger en de volkssoevereiniteit.46 
Hiertegenover werden het van God gegeven gezag en de door God 
gewilde maatschappelijke ordening geplaatst.47 Zeker ook na Troel-
stra’s revolutiepoging in 1918 bleef voor de confessionelen het koning-
schap ‘bij de gratie Gods’ van de Oranjes het voor de hand liggende 
staatkundige concept, omdat dit vorm gaf aan een verondersteld van 
God gegeven gezag en omdat het bovendien de massa aansprak.48 In 
de trits ‘God, Nederland en Oranje’ hadden de orthodoxe protestan-
ten eigenlijk hun eigen variant van de eenheid van troon en altaar. 
Toen de katholieken zich apart gingen organiseren en een eigen poli-
tiek programma formuleerden, waarin nadrukkelijk een plaats voor 
hun trouw aan het Huis van Oranje werd beleden, luidde de tekst van 
Schaepman hiervoor als volgt: ‘Zij erkent en huldigt de Souvereiniteit 
van het huis van Oranje zoals die in de Grondwet beschreven werd.’49

 In relatie tot de natie en Oranje werd een bijzondere positie inge-
nomen door de christelijk-historische stroming. Hier was de invloed 
merkbaar van de orthodoxe theoloog Ph.J. Hoedemaker (1839-1910). 
Tegenover Abraham Kuyper, de man van de antithese, stelde Hoede-
maker de leus: ‘Heel de kerk en heel het volk’.50 Op grond van deze 
opvatting werd zowel de antithese als een volstrekte scheiding tussen 
kerk en staat van de hand gewezen. Hierdoor was de aanhang van de 
chu zowel te vinden in confessionele als in niet-confessionele organi-
saties, maar vanuit het christelijk-historisch denken werd wel erken-
ning verlangd van het goddelijk gezag op staatkundig terrein.51 De 
kiezers van de chu waren veelal hervormd, en hier leefde nog sterk 
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het ideaal van de hervormde kerk als ‘volkskerk’ en het Nederlandse 
volk als ‘gedoopte natie, trouw aan Oranje’.52

In deze kring was de orthodox-protestantse denkwereld van het Ne-
derland van voor de Franse Revolutie nog het minst aangetast.53 Ook 
het voorbehoud tegen de ontwikkelingen van na 1918 was er sterk om-
dat deze opnieuw neerkwamen op acceptatie van het beginsel van de 
revolutie. De bezwaren tegen het algemeen kiesrecht en de daarmee 
samenhangende moderne partijorganisatie en partijdiscipline echo-
den daarom nog lang na.54 In de geest van Groen werd het koning-
schap van Oranje gezien als resultaat van Gods leiding in de geschie-
denis.55 In christelijk-historische kring werd de eigen positie van de 
kroon ten opzichte van het parlement graag benadrukt. Wat de posi-
tie van ministers betreft, was een geliefde stelling: ‘Hoe dichter bij de 
Kroon, hoe minder partijman.’56 De chu heette ook de partij van de 
‘dubbele namen’, dat wil zeggen dat de adel er een relatief belangrijke 
rol speelde. Doordat de adel was oververtegenwoordigd aan het hof, 
in het leger, de diplomatieke dienst en in het hogere ambtelijke cir-
cuit, kwamen de Oranjes op vanzelfsprekende wijze met het christe-
lijk-historische gedachtegoed in aanraking, en het is niet verwonder-
lijk dat ze in deze kring ook gemakkelijk hun persoonlijke contacten 
legden. De chu was tot op zekere hoogte Oranjes biotoop.57 De ‘Unie’ 
stond dan ook bekend als gezagsgetrouw, koningsgezind en latent an-
tipaaps. Ze is te beschouwen als de meest specifiek Nederlandse, con-
servatieve partij.58

De dominante, confessionele visie op mens en samenleving veron-
derstelde een overheid als ‘dienaresse Gods’ die als zodanig het gezag 
en de christelijke zedenwet krachtig handhaafde. Daarom stond tij-
dens het interbellum de politiek sterk in het teken van ‘moralisering 
van de natie’ en via het maatschappelijke middenveld dat ‘zuilsge-
wijze’ was georganiseerd werd hieraan nader vorm gegeven.59 Des-
ondanks waren er individuen of kleine bewegingen die bijvoorbeeld 
in pedagogisch opzicht eigen opvattingen verkondigden, zoals Wil-
lem Gehrels of Jan Ligthart en Theo Thijssen. Het is opvallend dat de 
conservatieve Wilhelmina de progressieve Ligthart inschakelde bij de 
opvoeding van haar dochter Juliana. Voorts was het – gelet op het kli-
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maat in deze periode – een meer dan uitzonderlijke prestatie dat een 
groep beeldende kunstenaars, architecten en industriële vormgevers 
met namen als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en J.J. Oud, voor-
namelijk gegroepeerd rond het tijdschrift De Stijl, internationale faam 
wist te verwerven.60 Maar dit waren toch vooral uitzonderingen. Om-
dat de liberalen zich eveneens grotendeels in conservatieve richting 
hadden ontwikkeld, lag de nadruk veel meer op handhaving van orde 
en gezag en bestrijding van alles wat zweemde naar maatschappelijke 
veranderingen dan op democratie en persoonlijke vrijheid.61 De ge-
beurtenissen van november 1918 hadden de conservatieve en gezags-
getrouwe reflexen in de samenleving versterkt en liberalen en confes-
sionelen op een hoop gedreven.62 Gezamenlijk zetten ze de toon die 
Von der Dunk beschrijft als ‘een onbewuste consensus, waarbij zich 
confessionelen èn liberalen als broeders en hoeders van de nationale 
traditie gingen beschouwen in een wereld, die in hun ogen volledig 
op drift begon te raken.’63 De ‘morele natie’ die Nederland was, was 
een uiterst zedige natie, die in vrouwelijke Oranjes als Emma en Wil-
helmina haar natuurlijke representanten vond.64

Hare ‘christelijk-nationale’ Majesteit

Oranje was niet minder behoudend dan de natie. Bovendien werd ko-
ningin Wilhelmina’s kijk op de wereld en op Nederland evenals bij de 
meerderheid van haar onderdanen in hoge mate bepaald door haar 
godsdienstige overtuiging, en dit werkte door in haar taakopvatting.65 
Ze had een orthodox, uitgesproken persoonlijk geloof. Het was van 
een bevindelijkheid die Rogier in verband bracht met een romantisch-
mystieke religiositeit.66 Naarmate ze ouder werd, raakte ze steeds ver-
der verwijderd van dogma’s en kerkelijke scheidslijnen. Het koning-
schap ‘bij de gratie Gods’ was voor haar vanzelfsprekend. Geen wonder 
dat ze blijk gaf van sterke verwantschap met het gedachtegoed van 
Groen van Prinsterer.67 Zijn boek Geschiedenis van het Vaderland had 
een ereplaats en zou haar hele leven binnen handbereik hebben gele-
gen.68 Van zijn devies ‘Er staat geschreven en er is geschied’ moet het 
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conservatieve ‘er is geschied’ de vorstin meer hebben aangesproken 
dan ‘er staat geschreven’, voor zover dit profetische woord revoluti-
onaire consequenties mocht hebben. Haar grote waardering voor en 
band met de christelijk-historische staatsman jhr. mr. A.F. de Savornin 
Lohman (1837-1924) is daarom begrijpelijk.69 Hij had een uitgespro-
ken opvatting over het gezag en even uitgesproken was zijn afkeer van 
de volkssoevereiniteit. Met zijn hoge dunk van het koninklijke gezag, 
zijn kijk op de ministers als ‘dienaren van de Kroon’ en daarmee de 
nadruk die hij legde op het algemene belang boven het partijbelang 
(uiteraard zoals hij dit zag), moet de koningin hem als geestverwant 
hebben ervaren.70 De spoorwegstaking van 1903 is voor beiden een on-
aanvaardbare aantasting van het gezag geweest; Lohman gaf hier over-
duidelijk blijk van in de Kamer en een aantekening van Wilhelmina 
van 13 februari vermeldt bijvoorbeeld: ‘Overmoed moet gebroken.’71

Tot op hoge leeftijd bleef Lohman haar vertrouweling. Ze kon ook 
haar antipathieën met hem delen, in elk geval die jegens Kuyper. Deze 
werd bij de formatie in 1908 slachtoffer van een onderonsje tussen de 
vorstin en haar adviseur, met als gevolg dat niet hij maar Theo Heems-
kerk minister-president werd.72 Er moet sprake zijn geweest van ziels-
verwantschap. Tussen beiden waren ook overeenkomsten in religieus 
opzicht. Zo hechtten ze allebei aan evangelische inspiratie boven dog-
matische verdeeldheid, maar dat wil niet zeggen dat ze vrij waren van 
antiroomse gevoelens.73 Integendeel. Hoewel een derde van de Neder-
landers katholiek was en hun partij de sterkste in het parlement, bleef 
Wilhelmina’s ‘verbeelde gemeenschap’ tot de Tweede Wereldoorlog 
toch vooral protestants getint.74 Ook hierin week ze minder af van de 
meerderheid van haar landgenoten dan op het eerste gezicht zou lij-
ken. Vergeleken met het verleden mocht de historicus Pieter Geyl in 
1936 in zijn oratie dan gelijk hebben dat de gedachte van de protes-
tantse staat nog maar een ijle schim was omdat de krachtsverhoudin-
gen tussen de bevolkingsgroepen waren veranderd, maar in het natie-
besef echode het protestantisme als grondtoon van de natie zeker nog 
na.75

De orthodox-protestantse interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ 
deed zich nog wel degelijk gelden. Doordat de ‘uiterste noodzaak’ van 
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samenwerking tussen katholieken en sociaaldemocraten tot eind ja-
ren dertig niet werd geconstateerd, konden de orthodoxe calvinisten 
namelijk in politiek opzicht boven hun stand leven. Op de katholiek 
Charles Ruijs de Beerenbrouck na, die Wilhelmina met protestantse 
vooringenomenheid had zien aantreden, waren het in de jaren 1930 
de antirevolutionair Hendrik Colijn en de christelijk-historische 
Dirk Jan de Geer die elkaar als premiers zouden afwisselen.76 Na het 
conflict over het gezantschap bij de paus zijn het extraparlementaire 
kabinetten. Fasseur constateert bij de formaties een voorkeur bij de 
koningin voor ‘nationale’, dat wil zeggen niet direct partijgebonden 
kabinetten, liefst met een protestantse premier.77 Hoewel in strijd met 
de demografische realiteit, versterkte deze politiek-culturele ambi-
ance van het informele ‘oude bestand’, gecombineerd met de geloofs-
overtuiging van Wilhelmina – die deze vorstin bepaald niet onder 
stoelen of banken stak –, de suggestie dat de Nederlandse natie in die 
jaren nog steeds vooral protestants-christelijk was.78

Het Oranjepopulisme was ook Wilhelmina niet vreemd. Als Oranje 
zag ze zichzelf als de personificatie van de Nederlandse natie en als de 
natuurlijke leider ervan; ‘bij haar, bij niemand anders, lag, meende zij, 
de laatste, de historische verantwoordelijkheid voor het wel en wee 
des lands’.79 Dit gold dan vooral met betrekking tot Buitenlandse Za-
ken en Defensie. Daarbij kwam dat tot de grondwetsherziening van 
1983 van de formulering van de Grondwet de suggestie uitging dat 
de koning eigenstandige bevoegdheden bezat.80 Binnen de grondwet-
telijke regels wist Wilhelmina tijdens kabinetsformaties op een crea-
tieve manier op te treden als ‘spelverdeler’.81

Deze vorstin moet politici vaak hebben ervaren als indringers tussen 
haar en haar volk. Zowel karakterologisch als wat deze taakopvatting 
betreft, was ze voorbestemd constitutionele beperkingen als hinder-
lijk te ervaren, en enig heimwee naar de bevoegdheden waarover haar 
voorvader Willem i had beschikt, was haar niet vreemd.82 Haar sug-
gestie, gedaan in 1902 aan de vicepresident van de Raad van State, jhr. 
J.W.M. Schorer, om ‘langzamerhand de vervallen koninklijke macht 
op te heffen en te vermeerderen’ en ‘de constitutionele verhoudingen 
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meer van de ministers naar de Kroon te brengen’, wijst hier al op. Wil-
helmina dacht ook dat het goed zou zijn om af en toe de vergaderin-
gen van de ministerraad en van de Raad van State voor te zitten en ze 
zag wel wat in ‘beknotting’ van de macht van de volksvertegenwoor-
diging. Volgens de koningin zou dit allemaal wel instemming vinden 
bij het volk, ‘dat langzaam doch zeker meer weerzin krijgt in de wijze 
waarop de Kamer handelt’.83 Een ware liefhebber van het parlemen-
taire stelsel was hier niet aan het woord, maar in haar voorbehoud in 
dezen stond ze indertijd niet alleen.84 Het koningschap was voor haar 
duidelijk meer dan een symboolfunctie, het stond voor handhaving 
van gezag, wet en orde. Het volgende citaat uit de proclamatie van 
20 november 1918, als reactie op Troelstra’s ‘vergissing’, zegt veel over 
haar taakopvatting:

Het antwoord daarop door U met overweldigende meerderheid 
gegeven, heeft op Mij een diepen indruk gemaakt. […] Getrouw aan 
de traditie van Mijne Voorvaderen, heb Ik nooit anders gewild dan 
Mijn Volk te dienen door handhaving van het recht en bevestiging 
zijner vrijheden, door verzekering van ieders rechtmatige aanspraken 
op geestelijk en stoffelijk gebied. […] Het grondwettig gewaarborgd 
recht van het Volk om langs wettigen weg, niet onder den druk 
van dreigement zijn verlangen over zijn lot te doen kennen, is 
gehandhaafd en het parlementaire overleg kan worden voortgezet. 
Het is Mijn verlangen de voorgenomen hervormingen door te zetten 
en aan te vullen met de snelheid die past bij de polsslag van dezen tijd. 
Reactie zij uitgesloten: wij moeten vooruit.85

Hoewel koningin Wilhelmina een meer autoritaire invulling van het 
koningschap voorstond, had ze zeker weet van de essentie van het 
‘verhaal van Oranje’. Zij achtte het de door God geschonken opdracht 
aan de Oranjes om het Nederlandse volk te leiden, een volk dat zich 
in het bijzonder in Gods genade mocht verheugen. Ze voelde zich 
een geroepene in het voetspoor van de Vader des Vaderlands en van 
die andere grote Oranjes die haar voorgingen. Ze was er trots op een 
Oranjevorstin te zijn. Maar weet hebben van het ‘verhaal van Oranje’ 
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betekende voor haar ook dat ze, ondanks haar autoritaire houding en 
visie, zich er terdege van bewust bleef dat Oranje stond voor de vrij-
heid. ‘Ons volk en de Vader des Vaderlands hebben gezamenlijk ons 
land tot de bakermat van de vrijheid gemaakt; het was toen de hoop 
en het toevluchtsoord van alle verdrukten en vervolgden,’ zo stelde 
ze het in haar inleiding op Eenzaam maar niet alleen.86 Wilhelmina’s 
speech in 1922, ter gelegenheid van de viering van het driehonderd-
vijftigjarig jubileum van de bevrijding van Den Briel, is slechts een van 
de voorbeelden waaruit blijkt dat ze besefte in de Oranjetraditie te 
staan.87 Na verwijzing naar de verwevenheid van de geschiedenis van 
het Nederlandse volk met haar stamhuis, besloot ze:

Van dezen toren wapperde voor den eersten maal de driekleur, 
als symbool, dat het Nederlandsche volk, met Gods hulp, vrij en 
onafhankelijk wil zijn en blijven. En daarnevens de regels van het 
oude Wilhelmus, die spreken van vroomheid en Godsvertrouwen. 
Ik besluit met de woorden, door Mijn onvergetelijken Vader voor 
een halve eeuw gesproken: ‘dat ook ik grootsch, zeer grootsch ben, 
Nederlander te zijn’. Leve het Vaderland! 88

In het natiebesef van de Oranjeklanten, zeker van de protestantse, 
was Oranje geroepen Nederland te leiden, en verder lieten ze zich 
geen kans ontnemen om uiting te geven aan hun vreugde; artikelen 
en gelegenheidsredevoeringen te over. De enige echt grootse Oranje-
festiviteit in de jaren 1920 vond plaats in 1923, toen de koningin haar 
zilveren jubileum vierde.89 Jaarverslagen van de Oranjeverenigingen 
en terugblikken in dag- en weekbladen geven aan hoe alomvattend de 
feesten in het land waren – sommige namen een aantal dagen in beslag 
– en ze verhalen behalve van kerkdiensten en van tal van kinderspelen, 
verder van feestverlichting, erebogen, aubades, muziekuitvoeringen, 
historische optochten en vuurwerk.90 Dit kon dan wel weer de vraag 
oproepen of een en ander wel ‘christelijk’ genoeg was, en de conclusie 
die eruit werd getrokken, leidde nogal eens naar de oprichting van 
een aparte christelijke Oranjevereniging. Het geschetste politiek-cul-
turele klimaat waarvoor de verzuiling zo kenmerkend was, deed zich 
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namelijk eveneens gelden tijdens gebeurtenissen rond Oranje. Hier-
door werd de koningin met de verschijnselen ervan zelf eveneens ge-
confronteerd. Toen ze in 1923 ter gelegenheid van de viering van haar 
jubileum Amsterdam bezocht, stonden er bijvoorbeeld langs de route 
deputaties opgesteld van ‘circa vierhonderdvijftig neutrale en confes-
sionele verenigingen, met vaandels, banieren en vlaggen’.91

De protestantse interpretatie van het Oranjepatriottisme bleef ook 
bij dit soort gebeurtenissen in de twintigste eeuw het krachtigst klin-
ken. Naar aanleiding van het koninklijke jubileum in 1923 zei de gere-
formeerde professor Van Hepp in Amsterdam in de Nieuwe Kerk onder 
meer: 

De roerige, hossende op jolijt beluste massa verstaat het niet, dat gij 
als Christelijke Oranjevrienden Uw Vorst eerst en bovenal liefhebt 
om Godswil. In ieder mensch werkt intuïtief de vaderlandsliefde 
[...] en die vaderlandsliefde is bij het overgrote deel van ons volk 
saamgevloeid met Oranjeliefde. Wij beweren dan ook volstrekt niet 
dat wij het monopolie van Oranjeliefde bezitten. Maar wij bezitten 
als christenen een bijzonder soort Oranjeliefde.’ Niet ten onrechte 
constateert deze orthodoxe protestant: ‘Onze Oranjeliefde heeft iets 
mystieks.92

Hoezeer het orthodoxe protestantisme nog in het teken stond van het 
antimodernisme en hoezeer dit werd vereenzelvigd met Oranje, blijkt 
uit de tekst van Da Costa’s Volkslied, dat in deze kringen graag werd 
gezongen. Het stond samen met het Wilhelmus aangekondigd op het 
programma voor de ‘Feestelijke Samenkomst ter Herdenking van het 
25-jarig Jubileum van H.M. de Koningin’, dat deo volente op woens-
dag 26 september 1923 zou worden gehouden in Gebouw Parkzicht te 
Amsterdam:

da costa’s volkslied

Zij zullen het niet hebben,
Ons oude Nederland.
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Het bleef bij alle ellenden
Gods en der Vad’ren pand.
Zij zullen het niet hebben,
De goden van den tijd.
Niet om hun erf te wezen } bis.
Heeft God het ons bevrijd.

Met al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw,
Zij zullen ons niet hebben,
De goden dezer eeuw.
Tenzij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
’k Heb met den Heer der Heeren } bis.
Een vast verbond gemaakt.93

Ondanks de protestantse claim op Oranje moet ds. J.C.H. Scholten 
toch enig besef hebben gehad van de nationale rol van Oranje. Dat 
wil zeggen dat hij besefte dat Oranje er niet alleen was voor het pro-
testantse volksdeel. In het blad In en om ons Huis van de Nederlandse 
Christen Vrouwen Bond stelde hij: ‘Ik zou het zoo bejammeren dat 
de feestviering zou ontaarden in Oranjelol.’ En verder: ‘We hebben nu 
feestliederen te zingen, maar niet “alle socialen in een harington”, enz. 
Ik vind dit zoo’n onwaardig gedoe.’94

Hoewel de uitingen van feestvreugde niet altijd even literair hoog-
staand waren, mankeerde er niets aan de intenties. Zo verscheen on-
derstaand gedicht, een even compacte als uiterst lyrische samenvatting 
van het Oranjepatriottisme, in De Harderwijker van 4 september 1923.

1898-1923
Aan H.M. Koningin Wilhelmina
Bij gelegenheid van haar
25-jarig Regerings Jubilé op
9 september 1923
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Wijze: Oostenrijksch volkslied 95

Wilhelmina van Nassauwe,
Juichend staan wij hand en hand!
U zij dank, o God der trouwe, God van het dier’bre Vaderland.
Stormen loeien om ons henen,
Volken botsen en vergaan,
Maar, Godlof, wat tronen vielen,
Fier nog wuift d’Oranjevaan.

Wilhelmina, Koninginne,
Juichend staan wij rond Uw troon,
Koningsvrouwe, ’s lands Vorstinne,
Gij het doel van ’t vreugdbetoon,
Vijf-en-twintig jaren snelden,
Als op arendswiek voorbij;
Moge God U voor ons sparen,
Tot het gouden feestgetij.

Blijf, o Nederland, vast verbonden,
Met ’t aloude Oranjehuis!
Dat zoo vaak in bange stonden,
Met Gods hulp verlichtte Uw kruis,
’t Heilig snoer: de God der Vaadren,
Neêrland en Oranje saam,
Blijv’, de band voor nu, voor immer,
Blijv’, de glorie van Uw naam.

J.G. Pieper.
Ermelo, 4 september 1923.96

Tussen Oranje en rood bleef het in de jaren 1920 tobben. De sociaal-
democraten bleven ontmoetingen, ook tijdens Prinsjesdag, uit de weg 
gaan. Ze weigerden ter gelegenheid van het jubileum een bijdrage 
over de ontwikkeling van hun partij te leveren voor Het Gedenkboek. 
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Er waren Kamerleden uit deze kring die hun portret er evenmin in 
gepubliceerd wensten te zien. In de Notenkraker, het spotblad van de 
sdap, verschenen vaak kritische artikelen en tekeningen gericht tegen 
het Koninklijk Huis. Maar als A. Pleysier, redacteur van het socialisti-
sche blad Voorwaarts in Rotterdam, stelt dat men verder zou moeten 
gaan dan spot, noemt Het Volk dit toch ‘onberaden kritiek’.97 Troelstra 
zou zich in 1922 bij de behandeling van de grondwetswijziging inzake 
de troonopvolging nog een keer negatief uitlaten over de monarchie.98

Ook een gematigde sociaaldemocraat als de theoloog Willem Ban-
ning, die later zijn geestverwanten zou oproepen tot meer tegemoet-
koming aan de andere partijen, hield zich in 1923, bij de viering van 
het 25-jarig regeringsjubileum, nog welbewust afzijdig. Na een genu-
anceerde vergelijking tussen het koningschap en de republiek meende 
hij te moeten concluderen dat uitingen van sympathie voor het ko-
ningschap nog te veel steun zou inhouden voor de bestaande orde. Of 
zoals hij stelde: ‘Hoe conservatiever, des te luider de jubel!’99 Hierin 
had hij geen ongelijk. Na het vertrek van Troelstra kwam er geleide-
lijk wel enige beweging in het standpunt van de sociaaldemocraten 
tegenover Oranje, zij het dat dit aanvankelijk nogal inconsequent 
gebeurde. Zo waren er enerzijds incidenten van ‘rode’ gemeenten 
die weigerden te vlaggen voor leden van het Koninklijk Huis, ter-
wijl anderzijds na het vertrek van Troelstra in 1925 de sdap’er Vlie-
gen zich met enkele collega-Kamerleden toch meldde op het paleis 
om de koningin te groeten. Het koninklijke jubileum werd overigens 
overschaduwd door de politieke onenigheid over de vlootwet, waar-
tegen de sdap een massaal petitionnement had georganiseerd. Door 
communisten en anarchisten was in 1923 een Comité van actie tegen 
de Oranjelol en de Vlootwet gevormd, dat een speciale krant uitgaf, de 
Spelbreker. Henriëtte Roland Holst stelde dat het erom ging duidelijk 
te maken ‘hoe hol en baatzuchtig de Oranjeliefde der bourgeoisie is, 
dat we aantoonen, hoe de Oranjeboom niet het zinnebeeld kàn zijn 
der nationale eenheid, omdat die eenheid niet bestaat’.100 De koningin 
had nooit blijk gegeven van affiniteit met de vredesbewegingen en 
daarentegen altijd intensieve bemoeienis getoond met de krijgsmacht 
en haar waardering voor houwdegens als J.B. van Heutsz (1851-1924) 
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niet onder stoelen of banken gestoken.101 Dit bepaalde mede haar 
imago bij links. Op grond hiervan en aan de hand van berichten in de 
Britse pers uitte dr. W. van Ravestijn jr. in dezelfde Spelbreker persoon-
lijke kritiek op de koningin en concludeerde hij dat de rol van Wil-
helmina minder onbeduidend zou zijn dan van de zijde van de sdap 
wel werd verondersteld. Dat verbaasde hem niet. Waarom zou deze 
vorstin in haar voorliefde voor alles wat militarisme is, afwijken van 
haar standgenoten, zo vroeg hij zich af.102 Daar komt nog bij dat door 
het uitdagende optreden van sommige groeperingen die pal stonden 
voor gezag en orde en zich tevens extreem orangistisch uitten, zoals 
de Bijzondere Vrijwillige Landstormers op hun schouwdagen, Oranje 
als symbool van eenheid er voor links niet aantrekkelijker op werd.103

Volgens Fasseur werd er verschillend gedacht over de populariteit 
van Wilhelmina bij de massa.104 Wel werd ze alom gerespecteerd. Zo-
als ook verderop in dit hoofdstuk zal blijken, sloot deze koningin met 
haar sterk door religie bepaalde levens- en wereldbeschouwing, in 
het bijzonder wat haar autoritaire kijk op het gezag en haar visie op 
de natie betreft, aan bij de stemming en opvattingen uit die jaren.105 
Oranje had er evenmin als de elites én de overgrote meerderheid van 
de bevolking behoefte aan te veel te worden herinnerd aan het eer-
der vermelde ‘subversieve’ aspect van de Oranjemythe, dat wil zeggen 
dat alles ooit was begonnen met een opstand tegen het wettige gezag. 
Oranje hield immers een garantie in van de bestaande orde, en het 
koningschap ‘bij de gratie Gods’ voldeed nog steeds als formule ter be-
zwering van de leer van de volkssoevereiniteit. Dit nu juist betekende 
een afbakening van het ‘verhaal van Oranje’ naar kritische groeperin-
gen als de sociaaldemocraten. Het was weer G.W. Kernkamp die het in 
1922 publiekelijk betreurde dat de ‘revolutionaire interpretatie’ van de 
Opstand aan kracht had ingeboet, maar dit was niet conform de tijd-
geest.106 Hij zou hier bij de Oranjeherdenking in 1933 op terugkomen.
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Extreem-rechts en Oranjeliefde in een tijd van cultuurpessimisme

De Russische Revolutie en de democratische en sociale hervormingen 
die na de oorlog waren doorgevoerd, in combinatie met moderne ver-
schijnselen als antimilitarisme en kosmopolitisme, werden door velen 
gezien als uiterst gevaarlijke tendensen. De gegoede burgerij voorzag 
het spookbeeld van cultuurloze en verwilderde massa’s opdoemen ten 
gevolge van ontwikkelingen als massificatie en verstedelijking. De op-
luchting van na de oorlog hield dan ook niet lang stand. Zoals eerder 
al even ter sprake kwam, beperkte de vernieuwing zich in de kunst 
tot individuen en bewegingen van beperkte omvang. Al spoedig ver-
breidde zich in Europa, tijdens het interbellum, vooral in kringen van 
intellectuelen, een sfeer van cultuurpessimisme.

Toen het algemeen kiesrecht was ingevoerd, bleek de elite vooral 
bang voor de grillige invloed van wat ze zag als een massa, die zich 
voornamelijk door zijn driften liet leiden. Deze angst verdroeg zich 
maar moeilijk met het principe van de democratie, dat is gebaseerd 
op de veronderstelling dat de mens een redelijk wezen is, dat zijn vrij-
heid waard is en in staat is tot oordelen. Dat deze angst wijdverbreid 
was, blijkt wel uit de weerklank die Oswald Spengler ondervond met 
zijn boek Der Untergang des Abendlandes (1918/1922). Uit deze onder-
gangsprofetie sprak angst voor modernisering en een fundamenteel 
wantrouwen in de massademocratie.

A.A. de Jonge behandelde in zijn dissertatie Crisis en critiek der de-
mocratie de teloorgang van het vertrouwen in de mens als redelijk we-
zen en de veronderstelling dat de grote massa tot onmondigheid is 
gedoemd en harde leiding zou behoeven door een strenge elite. Dit 
uitgangspunt, in combinatie met de aanname dat mensen van nature 
ongelijk zijn in plaats van gelijk, ziet De Jonge als een ondermijning 
van de grondslagen van de democratie. Deze tendens kwalificeert hij 
als de ‘grote crisis’ waarmee de maatschappij in het interbellum te ma-
ken kreeg.107 De ‘kleine crisis’ betreft dan het falen van de staatsinstel-
lingen, dat duidelijker werd naarmate de staatstaak in economisch en 
sociaal opzicht toenam. Dit leidde tot kritiek op het praktisch functi-
oneren van de parlementaire democratie. Omdat het pessimisme zo 
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fundamenteel was, waren de gevolgen ingrijpend en werden velen 
ontvankelijk voor een politieke attitude die botste met de idealen van 
de verlichting. Dit rechts-radicalisme was een algemene tendens in 
Europa. Zij het dat de reactionaire en extreem nationalistische krach-
ten zich hier wat milder manifesteerden dan elders.

Toch dateerde de opkomst van rechts-autoritaire of fascistische 
personen en groepjes – eventueel rond periodieken – in Nederland 
al van begin jaren 1920. Vooral in rechts-liberale en katholieke krin-
gen (kunstenaars en intellectuelen) en onder protestantse, met name 
christelijk-historische ontevredenen bleek men ontvankelijk voor 
‘rechts-radicalisme’ of ‘reactionair nationalisme’. De verschillende 
rechts-radicale splinters vertoonden veel overeenkomst in hun afkeer 
van materialisme, rationalisme en de parlementaire democratie. Voorts 
kenmerkten ze zich door een verhevigd natiebesef, verweven met plei-
dooien voor nationale eenheid, een nationaal reveil en een sterk ge-
zag.108 Hoewel deze rechts-radicale stroming karakteristiek is voor deze 
periode, bleef ze steken in sektarisme en was de groepsvorming vaag, 
wisselvallig en versplinterd. Zo waren er het Verbond van Actualisten, 
het Vaderlandsch Verbond, de Nationale Unie, de Algemene Neder-
landsche Fascistenbond, de Corporatie Concentratie, het Verbond van 
Nationalisten, de Vereniging de Bezem enzovoort. Hun gedachtegoed 
vond zowel weerklank buiten de bestaande partijen als erbinnen.109 Zo 
dienden zich in de chu de ‘Malcontenten en Goedgezinden’ aan, die 
worden beschreven als overwegend deftig, autoritair en maatschap-
pelijk conservatief.110 L.M.H. Joosten, die een onderzoek deed naar de 
verhouding tussen katholieken en het fascisme in Nederland, vat het 
antidemocratische protest in deze context samen als een katholieke her-
stelbeweging.111 Later zou de ontwikkeling in meer populistische rich-
ting gaan en kreeg extreem-rechts een meer volkse aanhang.

Het koningschap heeft voor deze rechts-radicalen vanaf het begin 
tot de verbeelding gesproken. Ze stonden immers een herstel van de 
‘natuurlijke orde’ voor, en die zagen ze nu eenmaal niet als democra-
tisch maar als ‘hiërarchisch’.112 Het koningschap was voor deze cate-
gorie het geëigende symbool van het nationale gezag, omdat het uit 
hiërarchische tijden stamde en het voorbijging aan de rationaliteit. 
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In katholieke periodieken zoals Roeping (1922) en De Gemeenschap 
(1925), waarin de democratie, het parlementaire stelsel en het kapi-
talisme werden bekritiseerd, was de hoop gevestigd op het corpora-
tisme, het leidersbeginsel en de monarchie.113 In deze kringen vormde 
niet de associatie met de vrijheid de aantrekkelijkheid van het ‘ver-
haal van Oranje’, integendeel, maar was het juist de verbinding met 
de monarchale gedachte. Geïnspireerd door Franse, katholieke in-
tegralisten als Léon Bloy en Charles Maurras werden hier toen plei-
dooien gehouden voor het Huis van Oranje – ooit bestrijder van het 
absolutisme – als de hoogste belichaming van het staatsgezag.114 In 
tal van teksten, zoals artikelen en beginselverklaringen van extreem-
rechtse splintergroepjes en ook in namen zoals de Oranje Nationalis-
ten, Oranjefascisten en het Nationaal Oranje Verbond, werd verwe-
zen naar de monarchie of de Oranjedynastie.115 De Jong wijst erop dat 
wel vaker met de gedachte werd gespeeld de uitvoerende macht bij 
de koningin te concentreren.116 Interessant is de ‘Open brief aan H.M. 
de Koningin’, van de hand van dr. Emile Verviers. In deze bijdrage in 
Katholieke Staatkunde (later Opbouwende Staatkunde) van 1 novem-
ber 1923 werd de koningin geadviseerd ‘in verband met de hangende 
kabinetscrisis over te gaan tot de formatie van een kabinet van [...] 
wilskrachtige en bekwame mannen, die geacht kunnen worden tot 
geen enkele parlementaire partij te behooren’ en dit kabinet met haar 
autoriteit te steunen tegen ‘steeds toenemende aanmatiging van het 
parlement’, dat terug moest worden gebracht tot de oorspronkelijke 
status van adviserend lichaam.117 Het doel was om zo, ‘met de Kroon 
als steunpunt’, een verbeterd parlementair regime te vestigen.118 Met 
enige regelmaat zullen deze verlangens naar een sterk gezag in relatie 
tot de monarchie bij extreem-rechts en bij rechts terugkomen.

Het nationaalsocialisme en Oranje

De economische crisis van 1929 en de daarbij behorende ellende zou-
den niet aan Nederland voorbijgaan. De achtereenvolgende kabinet-
ten, met Colijn veelal in de rol van sterke man, hadden nauwelijks 
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andere mogelijkheden gezien om de crisis te bestrijden dan door 
drastisch te bezuinigingen en incidenteel steun te verlenen. De crisis 
duurde in Nederland bovendien enorm lang. Terwijl de economie in 
de meeste andere landen al in 1933 weer ging aantrekken, duurde dat 
in Nederland tot in 1936.119 Net als in de omringende landen liepen de 
sociale en politieke spanningen sterk op. De onvrede over het politie-
ke onvermogen, in combinatie met het heersende cultuurpessimisme, 
bood een voedingsbodem voor antiparlementaire sentimenten. Diver-
se ‘rapaillepartijen’ kregen een kans en extreem-rechts ging zich ook 
meer op straat manifesteren. Jan Rogier maakt bijvoorbeeld melding 
van fascisten die op Prinsjesdag 1932 met opgeheven rechterarm voor 
het Paleis Noordeinde zouden hebben gedefileerd, waarbij de konin-
gin nog een keer op het balkon was verschenen, en ook verschillende 
kranten maakten hier melding van.120 Dat fascisten zich vaak zo de-
monstratief Oranjegezind toonden, kon bij democratische groeperin-
gen uitgesproken irritaties oproepen.121

In 1931 werd de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) opgericht. 
Die werd al spoedig een massapartij, met als hoogtepunt 1935, toen 
deze groepering bijna 8 procent van de stemmen verwierf. Er school 
een zekere tweeslachtigheid in de houding van de nsb ten opzichte 
van Oranje. Leider Anton Mussert had persoonlijk bijvoorbeeld geen 
affiniteit met Oranje, zodat hij aanvankelijk in het door hem zelf ge-
schreven ‘Programma’ verzuimde een plaats in te ruimen voor het 
Oranjehuis.122 Al spoedig bleek dit echter weinig verstandig tegenover 
de potentiële kiezers en ging de nsb dit compenseren, zo niet over-
compenseren. In het aan de nsb gelieerde weekblad Volk en Vaderland 
werd Oranje herhaaldelijk geprezen. In het artikel ‘Gekrakeel om de 
Kroon. Een antwoord aan Oranjeklanten’ luidt een kenmerkend ci-
taat: ‘Wij wagen zelfs te beweren, dat bij ons de eerbied voor de Kroon 
en het Oranjehuis van zuiverder allooi is dan bij hen, die van dien 
eerbied het monopolie voor zich plegen op te eischen’, en: ‘Aan ons 
de taak, Oranje en de Kroon opnieuw de plaats te geven, die hun toe-
komt: aan het hoofd van onze nationale volksgemeenschap.’123 Willem 
van Oranje, die in de nationaalsocialistische optiek symbool kon staan 
voor het ‘leidersprincipe’ en voor het ideaal van de Groot-Nederlandse 
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eenheid, kreeg geruime tijd bijna permanente aandacht.124 Graag werd 
er naar het verleden verwezen waarin de Oranjes grote daden had-
den verricht. Dit kon zijn ter gelegenheid van de Oranjeherdenking 
in 1933, of bijvoorbeeld met een ‘pedagogische’ verwijzing naar de rol 
van stadhouder Willem iii in 1672, toen ‘onder den druk des volks een 
Oranje met dictatoriale macht was bekleed’.125 Enige maanden na de 
Oranjeherdenking in 1933, ter gelegenheid van de verjaardag van de 
koningin, kondigde Volk en Vaderland aan (begeleid met een grote foto 
van Wilhelmina) dat de nsb zich volledig en met overgave zou wijden 
aan de viering van deze verjaardag. ‘[…] wij zien in Haar belichaamd 
de Eenheid der natie, en op den dag, waarop het Nederlandsche volk 
Hare geboorte herdenkt, wenschen wij alle volksgenoten eensgezind 
om den Troon geschaard. [...] Want ons streven is gericht op verster-
king van de koninklijke souvereiniteit ten koste van het par-
lement [...] leve de koningin!’126 Het pleidooi om de koninklijke 
soevereiniteit te versterken ten nadele van het parlement, zal in Volk en 
Vaderland meerdere malen worden herhaald.127 Uiteraard moest men 
in deze kring niets hebben van de veronderstelling dat Willem van 
Oranjes denken de basis vormde voor het democratische gedachte-
goed. Als leden van de uiterst linkse Onafhankelijke Socialistische Par-
tij (osp’ers) al eens verwezen naar Willem van Oranje als grondlegger 
van de vrijheid, werden ze hiervoor door de nsb gehoond. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een artikel in Volk en Vaderland, gewijd aan de ophef 
rond de film Morgenrot. De verwijzing naar de zin ‘De tyrannie verdrij-
ven…’ uit het Wilhelmus werd geacht te vallen onder de ‘opstandsme-
taforen’ en afgedaan met: ‘Voor de lieve vrijheid roepen de O.S.P.-ers 
nu Willem van Oranje aan, maar zij vergeten, dat de stichter der Ne-
derlandsche natie zich in zijn graf zou omdraaien, als hij wist met welk 
doel de rooie broeders die begeeren.’128

Verder waren er van de zijde van de nsb tal van eerbied- en trouw-
betuigingen of condoleances bij het overlijden van koningin Emma 
en prins Hendrik. Ook de deelnemers aan landdagen ‘betuigden hun 
Vorstin hun liefde en trouw’. Uit diverse aanwijzingen blijkt dat het 
Wilhelmus een veelgebruikt en geliefd lied was onder de nsb’ers en er 
bestond op historische gronden een voorkeur voor de Princevlag, het 
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oude ‘oranje-blanje-bleu’.129 Toen na enige jaren bleek dat de aanhan-
kelijkheidsbetuigingen van de nsb aan het Huis van Oranje onbeant-
woord bleven, scheen er enigszins de klad te komen in de Oranjeliefde 
van de nsb. In elk geval vergat Mussert in zijn van 1937 daterende bro-
chure De bronnen van het Nederlandsche nationaal-socialisme opnieuw 
aandacht te besteden aan het Oranjehuis.130 Maar in 1938 gingen er 
wel felicitaties naar de koninklijke familie vanwege de geboorte van 
prinses Beatrix en verscheen er een blij artikel op de voorpagina van 
Volk en Vaderland: ‘Er is een Prinses geboren in het Huis van Oranje!’ 
De laatste alinea luidde als volgt: ‘Moge voor Volk en Koningshuis te-
zamen spoedig de tijd aanbreken, waarin de diepste gedachten, de in-
nigste wenschen van den Vader des Vaderlands, van Willem van Oran-
je die leed voor ons Volk en streed voor ons Volk, in vervulling gaan, 
dat er een Vereenigd Nederlandsch Volk moge komen met een blijde 
groote toekomst, eendrachtig geschaard om den troon der Oranjes als 
zinnebeeld en waarborg voor de rechten des Volks. Mussert, 31 januari 
1938.’131

Overigens leefden antidemocratische ideeën niet alleen in obscure 
kringen. Terecht stelt de historicus De Rooy dat in 1918 de democratie 
in heel Europa had gewonnen, maar dat er ook in Nederland niet zo 
heel veel democraten waren.132 Het is opvallend dat er nogal wat over-
lappingen waren in het gedachtegoed van rechts en radicaal-rechts. 
Veel uiterst rechtse opvattingen waren gemeengoed binnen het es-
tablishment, en herhaaldelijk waren er figuren die de grens tussen 
rechts en extreem-rechts overschreden. Oud-generaal C.J. Snijders, 
de opperbevelhebber uit de Eerste Wereldoorlog, was zo iemand uit 
het establishment, met uitgesproken rechts autoritaire ideeën. Zijn 
antiparlementaire beweging Nationaal Herstel zou overigens in 1933 
niet meer dan één zetel behalen bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer.

Het kenmerkende van deze grensfiguren tussen democratisch en 
antidemocratisch, aan protestantse zijde, was dat ze autoritaire opvat-
tingen huldigden maar tegelijkertijd niet geheel loskwamen van de 
vrijheidstraditie die onderdeel was van het het ‘verhaal van Oranje’. 
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Een voorbeeld is prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958). Hij was een 
uiterst boeiende persoonlijkheid, geleerde en dichter (Geerten Gos-
saert), activist en intellectueel, vurig nationalist en evenals zijn vriend 
Pieter Geyl aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Gerret-
son begon als medewerker van de leider van de chu, De Savornin 
Lohman, hij was werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
ten tijde van Colijn en werd in 1925 bijzonder hoogleraar in Utrecht 
in de geschiedenis van Nederlands-Indië. Hij baseerde zich op Groen 
van Prinsterers antirevolutionaire of christelijk-historische staatsleer 
en geschiedbeschouwing. De staatsleer die De Savornin Lohman had 
gegeven in Gezag en vrijheid, heeft Gerretson in autoritaire zin uitge-
werkt. Gerretson was voor een corporatieve inrichting van de staat 
en dacht de vorst reële macht toe. Hij noemde zich enige jaren fas-
cist, behoorde in 1925 tot de oprichters van de Nationale Unie en was 
een van de meest creatieve rechts-conservatieve denkers.133 Ondanks 
zijn conservatieve, autoritaire opvattingen was de protestant Ger-
retson niet vergeten dat de vrijheidsstrijd ten grondslag lag aan het 
‘verhaal van Oranje’. Sterker, op grond van zijn christelijk-historische 
visie vielen zijn Nederlandse staatsopvatting en zijn interpretatie van 
de Oranjemythe samen. Hij wees er daarom op dat de Nederlandse 
staat is geboren uit ‘Oranjes verzet tegen den absoluten staat’ en waar-
schuwde tegen on-Nederlandse afdwalingen. Zoals hij het zei: ‘Uit 
vreemd zaad geen nationale vrucht!’134 Hier zijn we meteen bij zijn 
weerstand tegen de nsb. Toen het in 1934 ambtenaren werd verboden 
lid te zijn van rechts-radicale groeperingen, keerde hij terug op het 
christelijk-historische nest, van waaruit hij zijn uiterst conservatieve 
opvattingen met kracht en verve zou blijven verkondigen. Zijn publi-
catie Koninklijk kabinet of dictatuur, waarin hij een koninklijk kabinet 
bepleitte, indien een parlementair kabinet onmogelijk zou zijn, riep 
veel discussie op.135 Deze brochure was gericht aan Hendrik Colijn, 
die Gerretson de aangewezen man leek om zo’n koninklijk kabinet te 
leiden. Iemand als Colijn zou overigens zelf tot de ‘grensfiguren’ uit 
het interbellum gerekend kunnen worden. Decennialang was hij een 
verantwoordelijk en dominant politicus, die desondanks aangaf de 
ontwikkeling te betreuren waardoor het parlement zijn positie sinds 
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de jaren 1860 steeds verder had weten te versterken.136 Hij had auto-
ritaire opvattingen, poseerde als sterke man, maar was daarmee nog 
geen fascist.137

In katholieke kring waren er jongeren die het katholieke establish-
ment lauwheid en te veel bereidheid tot concessies verweten en van 
wie sommigen wel en anderen niet actief bleven binnen de katholieke 
zuil. J.E. de Quay en C.P.M. Romme waren bijvoorbeeld van die jon-
geren die toen autoritaire en corporatistische opvattingen propageer-
den, maar die hun katholieke zuil niet verlieten en die na de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke rol in de kvp zouden vervullen.138 Na-
dat er enkele publicaties waren verschenen die een beperkte verster-
king van de monarchie inhielden, publiceerde C.P.M. Romme in 1937 
Erfelijk nationaal koningschap.139 Hierin bepleitte hij een leidersrol 
voor het koningschap. Hij brak met een monistische opvatting als die 
van Struycken dat de koning uiteindelijk zou hebben te buigen voor 
de volksvertegenwoordiging. Voor Romme zou dit een onaanvaard-
bare aantasting betekenen van de soevereiniteit van de koning, die 
van de monarchie een ‘gekroonde republiek’ zou maken.140 Dit plei-
dooi van rooms-katholieke zijde voor versterking van de positie van 
de koning ten koste van het parlement, liet onverlet dat de Tweede 
Kamerfractie van de rksp in 1939 de motie-Deckers zou steunen. Op 
grond hiervan werd het vijfde kabinet-Colijn naar huis gestuurd om-
dat de kabinetsformatie niet zou hebben geleid ‘tot het optreden van 
een Kabinet, dat de nodige waarborgen biedt voor een deugdelijke 
behartiging van ’s Lands belang in gemeen overleg met de Staten-Ge-
neraal’.141

De vele geluiden om de uitvoerende macht en daarbij de positie van 
het koningschap te versterken, illustreren echter dat Wilhelmina in 
haar scepsis ten opzichte van de parlementaire democratie tijdens het 
interbellum allerminst alleen stond en dat de ideologische basis van 
de democratie nog zwak was.
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1933, een somber jaar, maar een begin van heroriëntatie

Het zou een heel bewogen jaar worden, 1933. Het begon op 30 janu-
ari, toen in Duitsland Adolf Hitler door de oude rijkspresident Von 
Hindenburg werd beëdigd tot rijkskanselier, een gebeurtenis die zou 
uitlopen op een volledige Machtsübernahme en van grote betekenis zou 
zijn voor Duitsland en voor de rest van de wereld. In het politieke kli-
maat van die jaren zagen velen in Nederland het gevaar vooralsnog 
vooral van links komen. De muiterij die op 4 februari 1933 uitbrak op 
het Nederlandse oorlogsschip Hr. Ms. De Zeven Provinciën, leek hier-
van de bevestiging. Het schip bevond zich in de Nederlands-Indische 
wateren en de aanleiding vormde een salariskorting bij het marineper-
soneel. Aan deze muiterij kwam op 10 februari een einde door het af-
werpen van een bom, waarbij 23 doden vielen en ettelijke gewonden. 
Zowel de muiterij als de onderdrukking ervan veroorzaakte in Neder-
land heftige beroering. Rechts was één in verontwaardiging over wat 
werd gezien als een wandaad die zowel een aantasting van het gezag 
inhield als een smet op de nationale eer.

Fasseurs veronderstelling dat koningin Wilhelmina’s wereldbeeld 
naar aanleiding hiervan op zijn grondvesten moet hebben geschud, 
is niet al te gewaagd, gelet op haar reactie op eerdere gebeurtenissen 
waarbij het gezag in het geding was, zoals in 1903 met de spoorweg-
staking en in 1918 met Troelstra’s ‘vergissing’.142 Volgens Blom is er be-
halve een rapportje waarin de mogelijkheden werden opgesomd die 
de regering had op het gebied van de gezagshandhaving verder niets 
bekend omtrent de positie die de koningin in de kwestie innam.143 
Wel verwijst hij naar een berichtje in de media, waarin melding wordt 
gemaakt van een min of meer spontane huldiging van de koningin 
bij thuiskomst in Den Haag op instigatie van het uiterst rechtse Na-
tionaal Jongeren Verbond. Dit berichtje is illustratief voor de vanzelf-
sprekendheid waarmee juist op dit soort momenten Oranje bij rechts 
en uiterst rechts de handhaving van orde en gezag symboliseerde.144 
Het gezag werd in die tijd in Nederland met kapitalen geschreven. 
Het is daarom weinig verrassend dat de muiterij als katalysator de 
rechtvaardiging bood voor het nemen van tal van maatregelen ter 
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versterking van het gezag, waaraan in het heersende politieke klimaat 
eigenlijk al langer behoefte bestond.145 

Voor de sdap lag de muiterij als onderwerp aanmerkelijk gecom-
pliceerder omdat men enerzijds geen begrip wenste op te brengen 
voor muiterij, maar anderzijds de salariskorting en de bloedige ma-
nier waarop de muiterij was onderdrukt veroordeelde. Deze reac-
tie werd door andersdenkenden als tegenstrijdig ervaren, zodat het 
beeld werd bevestigd dat de sdap zich weinig aan de democratische 
rechtsorde gelegen liet liggen.146 De electorale nederlaag die er in het 
voorjaar van 1933 op volgde, in combinatie met de zorg over de Macht-
sübernahme en de voortdurende ellende van de economische crisis, 
was aanleiding een Herzieningscommissie in het leven te roepen om 
de koers van de partij opnieuw te doordenken.147

De ideeën van vernieuwers als de religieus socialist Willem Banning 
(1888-1971) en de cultuursocialist Koos Vorrink (1891-1955) kregen 
hierdoor een kans. Bij Banning, die al jaren een belangrijke ideologi-
sche inbreng had binnen de Nederlandse sociaaldemocratie, was de 
invloed merkbaar van de Belgische sociaaldemocraat Hendrik de Man 
en de Franse socialist Jean Jaurès (1859-1914).148 De Man verwierp de 
klassenstrijd en de eenzijdig materialistische en rationalistische oriën-
tatie van het marxisme als basis voor de sociaaldemocratie. Hij vond 
het belangrijk dat er meer oog zou zijn voor het emotionele aspect 
van de politiek, zag de natie als lotsgemeenschap en hechtte daarom 
aan nationale verbondenheid.149 Voor Jaurès was het socialisme een 
eis van gerechtigheid, die verbonden was met de democratie en zich 
uitstekend liet combineren met patriottisme. Banning, die enthousi-
ast was over het boek De psychologie van het socialisme van Hendrik 
de Man en was gepromoveerd op Jean Jaurès, had hier affiniteit mee. 
Banning stelde dat mensen hun verantwoordelijkheid dienen te bele-
ven binnen de verbanden waarin ze zijn geplaatst, inclusief de natie.150

Het gevolg van deze heroriëntatie die onder invloed van figuren als 
Banning en Vorrink op gang kwam, was dat de sdap zich in de jaren 
1930 meer hervormingsgezind ging opstellen en ontvankelijker werd 
voor begrippen als historische lotsverbondenheid en natiebesef.151 Dit 
proces, dat wel wordt aangeduid met het ‘ingroeien van de sociaalde-
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mocratie’ – dat wil zeggen ingroeien in het democratische politieke 
bestel –, zou ook consequenties krijgen voor de waardering van de 
sociaaldemocratie voor het Huis van Oranje. Omgekeerd zou deze 
gewijzigde houding jegens Oranje gevolgen hebben voor de plaats 
van de sociaaldemocratie binnen de natie. Of het nu de plaats van het 
gezag of dit ingroeien van de sociaaldemocratie in de Nederlandse sa-
menleving betrof, Oranje had ermee van doen.

Oranjeherdenking & de ontdekking van de nationale mythe

Het was bij uitstek een Oranjejaar, 1933. Hierin viel zowel de herden-
king van het vierhonderdste geboortejaar van prins Willem van Oran-
je als de viering van het 35-jarig regeringsjubileum van koningin Wil-
helmina. De Oranjeherdenking werd degelijk voorbereid en groots 
opgezet en had vanaf het begin een uitgesproken nationaal karak-
ter. Behalve het officiële herdenkingscomité werden een uitvoerend 
comité en een erecomité gevormd, waarbij talrijke prominenten en 
vertegenwoordigers van diverse bevolkinggroepen waren betrokken. 
We treffen er de namen aan van alle ministers, van de commissaris-
sen van de Koningin, de burgemeesters van de drie grootste steden, 
evenals van de rooms-katholieke aartsbisschop van Utrecht, de pre-
sident van de Algemene Synode van de Nederlands-hervormde Kerk, 
de opperrabbijn te Amsterdam en verder waren alle politieke partijen 
vertegenwoordigd, uitgezonderd toen nog de sociaaldemocraten en 
de communisten. De Vlaams-Nationalisten waren wel vertegenwoor-
digd.152 

Het resultaat was een veelomvattend en zeer intensief programma. 
Zo vond op 17 april een herdenking plaats in de Nieuwe Kerk in Delft, 
waar ook het grafmonument van Willem van Oranje was gerestaureerd 
en waar de week erop een kranslegging zou plaatsvinden. Op de Grote 
Markt voor de kerk en in de straten en straatjes eromheen hadden zich 
op 17 april tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers verzameld, onder wie 
ongeveer 2000 Vlamingen en vertegenwoordigers van Vlaamse vereni-
gingen. Er werden oranje-blanje-bleuvlaggetjes en -strikjes gedragen 
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en uiteraard werden er naast het Wilhelmus tal van vaderlandse lie-
deren gezongen zoals ‘Alle man van Nêêrlands stam’ en ‘Wien Neêr-
lands bloed’.153 De officiële feestelijkheden in Amsterdam rond 24 april 
waren eveneens veelomvattend. Er waren onder meer een aubade op 
de Dam door 14.000 schoolkinderen en een defilé van vaandeldragers 
met aansluitend een bijeenkomst in het Concertgebouw. Er vonden 
herdenkingsactiviteiten plaats in de koloniën, in Vlaanderen, Zuid-
Afrika, in het Franse Orange en in nogal wat Duitse steden en in tal 
van plaatsen waar Nederlandse expats elkaar troffen.154

Uiteraard verschenen er gelegenheidspublicaties, waaronder in 
opdracht van het ‘Uitvoerend Comité voor de viering van het vierde 
eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje’ een nieuwe bio-
grafie Willem van Oranje van A.A. van Schelven en een verzamelbun-
del Prins Willem van Oranje onder een Commissie van Redactie. Ver-
der kwam er op initiatief van het Diets Studenten Verbond een bundel 
Wilhelmus van Nassauwe tot stand onder redactie van P. Geyl.155 Dit 
verbond had ook in de maanden februari en maart in Vlaamse univer-
siteitssteden Wilhelmus van Nassauwedagen als universiteitsdagen 
ingericht.156 Zoals gebruikelijk in Nederland, maar vergeleken met het 
buitenland opvallend, was deze herdenking van de grondlegger van 
de natie vooral een kwestie van particulier initiatief. Tal van activitei-
ten werden georganiseerd door plaatselijke comités en Oranjevereni-
gingen. Er werden lezingen vermeld, tentoonstellingen, toneelopvoe-
ringen en volkshuldes en er werden Oranjereizen georganiseerd naar 
de Nassausteden Dillenburg, Siegen en Dietz, terwijl ook de eerste 
Nederlandse geluidsfilm aan Willen van Oranje was gewijd.157

Dit omvangrijke programma bevestigde het aanzien en de betekenis 
van het Oranjehuis, zoals dit ook al was gebleken bij de inhuldiging 
in 1898 en bij de geboorte van Juliana in 1909. In 1933, na koningin 
Emma’s regentschap en vijfendertig regeringsjaren van koningin Wil-
helmina, was het prestige van de Oranjedynastie boven elke twijfel 
verheven. Bovendien had de symboolfunctie van het Oranjekoning-
schap door het voortgaande verzuilingsproces verder aan betekenis 
gewonnen. Volgens Lijphart heeft het koningshuis ‘een functie van 
niet te onderschatten belang vervuld’ omdat het een van de weinige 
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nationale banden was die de middelpuntvliedende neigingen van de 
zuilen konden tegengaan.158 Voor Blaas liepen verzuiling en modern 
orangisme in dit opzicht synchroon. Hij ziet de geschiedschrijving in 
de traditie van Fruin en Blok als een factor waardoor er een politiek 
orangisme ‘nieuwe stijl’ had kunnen ontstaan, en hij noemt dit ‘de 
haast onmisbare traditionele component’ binnen het politieke mo-
derniseringsproces dat Nederland doormaakte.159 Verder versterkte 
ook het heersende cultuurpessimisme in combinatie met gevoelens 
van zorg vanwege de economische crisis en de opkomst van fascisme 
en nationaalsocialisme, de behoefte aan een gemeenschappelijk inspi-
rerend verhaal. Hierdoor kon de Oranjeherdenking van 1933 eerder 
in het teken komen te staan van nationale eenheid dan die van 1884, 
toen de tweespalt nog zo duidelijk sprak.

Omdat het Nederlandse natiebesef zozeer gerelateerd is aan Oranje, 
is het interessant hier aandacht te besteden aan verschillende partici-
panten en aan een aantal relevante redevoeringen, lezingen en publi-
caties die toen aan deze herdenking zijn gewijd. In veel opzichten was 
er uiteraard sprake van continuïteit en voor de hand liggende deel-
nemers. Om te beginnen was de naam van Hendrik Colijn, de antire-
volutionaire leider, onder het comité van aanbeveling voor de hand 
liggend. Hij was een populaire en begaafde spreker van protestantsen 
huize, zodat hij en niet de katholieke minister-president Ruijs de Bee-
renbrouck de eigenlijke herdenkingsrede uitsprak. Zo kort na de mui-
terij op de Zeven Provinciën en tegen de verkiezingen werd het een 
statement waarin het gezag weer een voorname plaats innam. Voor 
de orthodoxe protestanten bood deze herdenking de gelegenheid 
om te verwijzen naar het ‘drievoudige snoer’ en om daarmee de cal-
vinistische grondtoon van het natiebesef opnieuw in herinnering te 
brengen.160 De namen van liberalen waren eveneens vanzelfsprekend 
onder het comité. Voor hen bleef Oranje als strijder voor vrijheid en 
verdraagzaamheid het symbool van nationale eenheid. Wel nieuw, 
maar evenmin verbazingwekkend gelet op de extreem nationalisti-
sche instelling van zijn beweging, was het om nsb-leider Mussert on-
der het comité van aanbeveling aan te treffen. Merkwaardig was wel 
weer dat hij tegelijkertijd in Volk en Vaderland aangaf dat de nsb als 
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organisatie niet aan de nationale herdenking meedeed omdat het Ne-
derlandse volk eerst (net als het Duitse en Italiaanse) vernieuwd, ver-
jongd en gereinigd zou moeten zijn. Zonder dat zou een herdenking 
de prins van Oranje niet waardig zijn.161

Dat dominee J.J. Stam de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Delft 
opende met het thema ‘Prins Willem als leidsman’, was niet zo verras-
send. Evenmin verbaasden de bijdrage van oud-generaal C. Snijders 
over de ‘Vader des Vaderlands’ en die van de rechtse, protestantse C. 
Gerretson over ‘Gerechtigheid’. Dat Oranje de vrijheid van álle Ne-
derlanden voor ogen had gestaan, was voor de aanhangers van de 
Groot-Nederlandse gedachte reden om hem te eren. Na de katholieke 
publicist Anton van Duinkerken sprak dan ook de Vlaming Antoon 
Jacob over de gezamenlijke cultuur van Nederland en Vlaanderen en 
het ideaal van eenheid dat Willem van Oranje voor ogen had gehad, 
samengevat onder de titel:‘Prins Willems ideaal – ons ideaal’. Pikant 
was wel dat er in verband met de betrekkingen met België door de 
Radio Omroep Controle Commissie werd opgelet dat deze en andere 
sprekers zich niet al te zeer te buiten zouden gaan aan propaganda 
voor Groot-Nederlandse idealen.162

Hoewel Van Schelven constateerde dat door de geschiedenis heen de 
waardering voor Willem van Oranje heen en weer slingerde ‘tusschen 
eerbiedige vereering en hartgrondige verachting’, viel het met die ver-
achting in 1933 alleszins mee.163 De positieve geluiden overheersten. 
Met Willem van Oranje als strijder voor de nationale onafhankelijk-
heid en voor vrijheid en verdraagzaamheid had Fruin inmiddels dui-
delijk school gemaakt. In deze Oranje konden de verschillende stro-
mingen elkaar globaal wel vinden. Dit werd vergemakkelijkt doordat 
de meeste auteurs en sprekers er blijk van gaven weet te hebben van de 
kritiek die er bij anderen leefde en bovendien gingen ze hier met enige 
regelmaat constructief op in. Uit het hoofdstuk ‘De Prins van Oranje 
in de Nederlandsche Geschiedschrijving’ door Dr. J.S. Theisen in de 
verzamelbundel Prins Willem van Oranje blijkt bijvoorbeeld dat er in 
1933 naar werd gestreefd om Oranje van verschillende kanten te laten 
belichten.164 J.C.A. Fetter vond dat Blok te kritiekloos voorbij was ge-
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gaan aan de tegenstrijdigheden die in het leven en werk van Oranje 
zijn op te merken en dat daardoor de psychologische waarde van zijn 
oordeel gering was.165 Men besefte dat zwart-witbeschrijvingen niet 
voldeden en dat het mogelijke oordeel van de ander erbij moest wor-
den betrokken. Aan deze – wat ik zou willen noemen – meer ‘dialo-
gische’ manier om over Oranje te schrijven, met als doel om elkaar te 
vinden, was in 1933 kennelijk behoefte.

Voor de verdere ontwikkeling van het natiebesef was het vooral be-
langrijk hoe omvangrijke bevolkingsgroepen als katholieken en soci-
aaldemocraten, die niet van oudsher positief tegenover Oranje ston-
den, in de toekomst tegen Willem van Oranje zouden aankijken. Dit 
zou bepalend zijn voor het perspectief van het ‘verhaal van Oranje’ 
als gedeeld verhaal voor de Nederlandse natie, inclusief oppositionele 
groeperingen. Dat katholieken toegewijd waren aan Oranje als legi-
tiem vorstenhuis, was bekend, maar bij historische herdenkingen de 
eeuw ervoor waren nog grote verschillen van inzicht over de nationale 
geschiedenis aan de dag getreden, ook waar het in 1884 de persoon van 
Willem van Oranje betrof. Maar bij de katholieken was wel een en an-
der veranderd. Behalve dat ze de grootste politieke groepering vorm-
den, hadden ze een minister-president geleverd. Ze beseften dat als ze 
zich goede vaderlanders wilden betonen, een vasthouden aan Oranje 
als ‘huichelaar en verrader’, het beeld dat Nuyens en Alberdingk Thijm 
in hun strijd voor de katholieke emancipatie in de eeuw ervoor nog 
hadden geschetst, zou gaan hinderen.166 Bovendien had zich door de 
gedachtewisseling tussen protestantse en katholieke historici geleide-
lijk iets van een consensus over de Opstand kunnen ontwikkelen.167

De eerder geconstateerde, meer ‘dialogische’ manier van schrijven, 
waarbij men op voorhand al blijk gaf van enig begrip voor het voor-
behoud bij de tegenpartij, had ook een gunstig effect. Een voorbeeld 
hiervan treffen we in genoemde biografie Willem van Oranje van A.A. 
van Schelven, hoogleraar aan de calvinistische Vrije Universiteit. Ter-
wijl het voor Groen van Prinsterer nog onmogelijk was geweest een 
ander dan het religieuze motief aan te nemen ter rechtvaardiging van 
de Opstand, stelde Van Schelven – zij het voorzichtig – dat het bewijs-
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bare, diepste motief tot verzet bij Oranje niet religieus maar politiek 
was.168 Verder werd in deze biografie, enkele nuanceringen daargela-
ten, het traditionele Oranjebeeld gehandhaafd. De herdenkingsnum-
mers van het protestantse Stemmen des Tijds en het katholieke His-
torisch Tijdschrift gaven aan dat er nog enige polemiek bleef wat de 
godsdienst van Oranje betrof. De verschillende partijen wisten elkaar 
echter te vinden in de conclusie dat het Oranje boven alles was gegaan 
om de bevrijding van het vaderland van de Spanjaarden.169 Volgens 
Van de Westelaken werd het voor katholieken tijdens het interbel-
lum gemakkelijker om Oranje als symbool van nationale eenheid te 
aanvaarden doordat werd beklemtoond dat hij een oprechte strijder 
was geweest voor gewetensvrijheid en religieuze verdraagzaamheid. 
Het feit dat deze idealen nog niet konden worden verwezenlijkt, zou 
veroorzaakt zijn doordat hij zijn tijd ver vooruit was geweest.170 In 
een tijd van totalitaire dreiging werd men hier ontvankelijker voor. 
Hierin paste de herdenkingsrede die de katholieke Anton van Duin-
kerken hield in de Nieuwe Kerk in Delft en waarin hij een schets gaf 
van ‘Prins Willems betekenis voor alle Nederlanders’.171

Ook bij deze Oranjeherdenking bleek weer hoezeer koningin Wilhel-
mina stond in de traditie van haar Huis. Na de herdenking zei ze in 
haar tot het Nederlandse volk gerichte dankwoord:

Waar ontelbare scharen verschillende en uiteenloopende deelen der 
bevolking zich als leden van een groot gezin vereenigden om de figuur 
van den Vader des Vaderlands, is op treffende wijze gebleken, dat hij 
voor ons allen geen nevelige historische persoon uit een ver verleden 
is, doch daadwerkelijk in ons hart voortleeft. Deze aanhankelijkheid 
en vereering is onafscheidelijk verbonden met onze verknochtheid aan 
de beginselen van ons staatsbestel, waarvan hij meesterlijk de grond-
slagen gelegd heeft en welke in het heden, zoowel als in het verleden, 
zo uitnemend bij onzen volksaard passen en een waarborg zijn voor 
de toekomst.Tijdens de herdenking toefden Mijn gedachten menigmaal 
bij den langen wortelstrijd met zijn zware beproevingen, zoowel door 
ieder persoonlijk als door het heele volk met zooveel offervaardigheid 
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en taaie volharding gedragen. Beproevingen, waarin de leider onzer 
onafhankelijkheidsbeweging steeds getoond heeft, met vaderlijke 
bezorgdheid te deelen, bouwende op den ‘Potentaat der Potentaten’, 
onwrikbaar aan zijn geloof in uitredding en betere tijden172

De sociaaldemocraten hielden zich in 1933 zowel afzijdig bij de Oran-
jeherdenking als bij de nationale huldiging van koningin Wilhelmina 
ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum. Dissidente geluiden in 
deze kring gaven echter aan dat er veranderingen op komst waren. 
Ook hier kreeg men oog voor de betekenis van de nationale geschie-
denis als gemeenschappelijke bron van inspiratie. Zo was de socialist 
Hendrik Brugmans bereid op eigen verantwoordelijkheid een rede te 
houden in Delft over ‘Prins en Volk’. In zijn verhaal schetste hij Oranje 
als grondlegger van het Nederlandse volksbestaan en van vrijheid en 
verdraagzaamheid. Tevens onderstreepte hij het revolutionaire ka-
rakter van Oranjes werk en het ‘feit dat onze democratie op rebelse 
grondslagen berustte’. Ter verklaring van zijn motivatie zei hij onder 
meer: ‘[...] gij hebt gemerkt dat ik tot U ben gekomen met den volle-
digen inzet van mijn socialistisch ideaal’. Hij kreeg echter niet de kans 
anderen duidelijk te maken waarom zijn idealen aansloten bij de ide-
alen van Oranje omdat de antirevolutionaire burgemeester van Delft, 
die vooraf inzage had gehad, de tekst meende te moeten afwijzen als 
socialistische propaganda. Gerard Knuvelder, hoofdredacteur van het 
katholieke blad Roeping, constateerde later dat Brugmans de ‘Prins als 
opstandeling wenste maar niet mocht herdenken’.173

Een andere sociaaldemocraat, G. van Veen, schreef een overweging 
in De Socialistische Gids met als titel ‘De huldiging van Willem van 
Oranje als tactisch probleem voor de moderne arbeidersbeweging’. 
Voor hem was eveneens duidelijk dat de Nederlanders ‘in naam van 
Oranje’ een strijd hadden gevoerd voor geestelijke vrijheid, ‘die een 
van de belangrijkste knoop- en keerpunten vormt in de menschheids-
geschiedenis’.174 Verder ging hij in op de verschillen in betrokkenheid 
van de diverse bevolkingsgroepen bij het culturele erfgoed; van de 
katholiek en de burgerlijke intellectueel enerzijds en de afzijdigheid 
van de proletariërs anderzijds. Hij signaleerde vervolgens dat dit laat-
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ste alleen gunstig uitpakte voor het ‘christelijk-nationale’ bevolkings-
deel. Deze groep zou de erfenis van het verleden exploiteren, zodat 
het Wilhelmus háár Wilhelmus zou lijken. Zij zouden ‘de poorten 
van Den Briel hebben gerammeid’, ‘bij verkiezingen klinken de op-
standige liederen uit het verleden als hààr liederen’.175 Van Veen vond 
deze afzijdigheid ten opzichte van de nationale cultuur ‘dom’, omdat 
het internationalisme onvoldoende inspiratie zou bieden. Hij stelde 
Engeland als voorbeeld omdat ze daar niet meteen het verleden be-
gonnen te ‘parafraseren’, maar uit ‘het hart van de dingen zelf leven’.176 
Nadat hij kritiek had geuit op minder stijlvolle uitingen van ‘vader-
landslievende gevoelens’ in de vorm van alcoholmisbruik, stelde Van 
Veen dat hem was verzocht zitting te nemen in het comité ter huldi-
ging van Oranje. Hoewel hij zichzelf zag als iemand die Willem van 
Oranje vanwege zijn inzet voor de vrijheid vereerde, had hij dit toch 
geweigerd omdat hij zich hiervoor als socialist niet representatief 
achtte. Hij meende dat het goed zou zijn als er met de sociaaldemo-
cratische voorlieden over dit thema zou worden gesproken, zodat ze 
zouden gaan beseffen dat hun afzijdigheid de sociaaldemocratie ‘geen 
eer’ deed. Hij voorspelde dat ze hun houding over tien jaar zouden 
betreuren.177 Behalve dat deze sociaaldemocraat in dit artikel blijk gaf 
van inzicht in de betekenis van de culturele context van de politiek, 
onderkende hij tevens de potentie van Oranje als nationaal symbool 
tegen het totalitarisme. De rede die de liberaal G.W. Kernkamp hield 
op 24 april 1933 en die hij de titel ‘De Geuzenprins’ meegaf, sloot hier-
bij aan.178 Hij waardeerde Oranje eveneens als strijder voor vrijheid en 
verdraagzaamheid. Tegenover de meerderheid van confessionelen en 
liberalen, die zich Oranje traditioneel toe-eigenden als verdediger van 
de bestaande orde, zette hij Oranje nadrukkelijk neer als revolutio-
nair: ‘Genoeg voorbeelden reeds van wat Oranje, door woord en daad, 
heeft verricht om de rebellen van Holland en Zeeland aan te sporen 
tot volharden in de strijd’, zo concludeerde hij op zeker moment in 
zijn rede. Vervolgens wees hij op de spanningen tussen de Staten en 
de prins. Deze deden zich onder meer voor in 1575, toen Oranje steun 
zocht bij het volk en hij de nieuwe ordonnantie op de regering niet 
alleen door de magistraten en de schutterij, maar door de gehele bur-
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gerij wilde laten goedkeuren. Kernkamp schetste deze opstelling als 
een vroege aanzet tot democratisch denken.179 Voor hem was Oran-
je als ‘Geuzenprins’ de leider van een volksopstand en daarmee kon 
hij recht doen aan wat door behoudende groeperingen kon worden 
uitgelegd als het ‘subversieve’ aspect van het ‘verhaal van Oranje’ en 
waarvan ze liever niet wilden horen. Oranje als vroege inspirator van 
de Nederlandse democratie zou een definitieve verbinding hebben 
betekend van het ‘verhaal van Oranje’ met de democratie en zou zeker 
de meer progressieve stromingen hebben aangesproken. Nederland 
als zodanig was hier toen echter nog niet aan toe.

In haar dankwoord in het Olympisch Stadion, op 9 september 1933, 
ter gelegenheid van haar 35-jarig regeringsjubileum had Wilhelmina 
het zo gezegd: ‘De nationale gedachte bindt ons hier allen tezamen’, 
en verder: ‘We willen onszelf zijn en blijven.’ Deze woorden gaven de 
gezindheid van de natie aan, die ook de Oranjeherdenking kenmerk-
te. Het bleek dat de verzuilde natie tijdens het interbellum verlangde 
naar een inspirerend verhaal, geworteld in de historie en verbonden 
met enkele gemeenschappelijke waarden. De gestalte van Willem 
van Oranje, zoals die in 1933 overwegend uit de verhalen oprijst, vol-
deed hier aan. Als grondlegger van de nationale onafhankelijkheid, 
als strijder voor vrijheid en verdraagzaamheid, kortom als Vader des 
Vaderlands bleef hij in de traditie van Fruin en bood hij tevens het 
verlangde tegengeluid tegen het dreigende totalitarisme. Naarmate 
de totalitaire dreiging toenam, kreeg de antitotalitaire Oranje meer 
profiel. Het ‘verhaal van Oranje’ bleek het gedeelde verhaal waar de 
natie zich toen in kon en wilde herkennen.180 Ook de sociaaldemocra-
ten bleken hiervoor toen ontvankelijk te zijn.

De herontdekking van het ‘verhaal van Oranje’ was geen toeval. Er 
kwam enige sturing aan te pas. Fruin had indertijd in een spagaat ver-
keerd tussen zijn liefde voor de historische werkelijkheid enerzijds en 
zijn passie voor Oranje in dienst van het natiebesef anderzijds. Dit was 
hem ook wel op kritiek komen te staan.181 Omdat de natie in de ja-
ren 1930 wel oren had naar Fruins ‘verhaal van Oranje’, neigde men er 
niet alleen toe op geschetste ‘dialogische’ manier over de historische 
Oranje te schrijven, maar ook om de historische feitelijkheid onder-
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geschikt te maken aan de symboolfunctie van Oranje. De kern van de 
probleemstelling van auteurs en sprekers draaide daarom vaak rond 
de vraag wat de prins van Oranje de herdenkende generaties nog te 
zeggen had. Zoals J.A. van Hamel in de titel van zijn boek stelde: ‘Wat 
de Zwijger nu tot ons zegt. Een beschouwing uit het verleden voor 
het heden’.182 Eerdergenoemde brochure van dr. J.C.A. Fetter, De sym-
bolische beteekenis van Willem van Oranje, had in dit opzicht eenzelfde 
strekking. Fetter vergeleek Oranje hier met mythische figuren als de 
Zwitserse Wilhelm Tell en met Bijbelse gestalten, die zoals hij stelde 
ook mensen van alle tijden en uit vele groepen zouden aanspreken.183

De waardering voor de betekenis van mythen werd het meest uitge-
sproken aan de orde gesteld door Gerard Knuvelder. Hij toonde zich 
zelfs voorstander van bewuste mythevorming. Hiervan had hij in 1932 
blijk gegeven in het boek De Mythe Nederland. Een dergelijke mythe 
behoefde volgens hem geen werkelijkheid te zijn, maar ‘inspirerend 
geloof en passie, door welker prikkel een nieuwe werkelijkheid zou 
ontstaan’.184 Deze benadering achtte Knuvelder eveneens van toepas-
sing op Oranje. In de inleiding ‘Oranje als mythe’ op het maartnum-
mer van 1933 van Roeping dat gewijd was aan Willem van Oranje, stel-
de hij dat hij de historische werkelijkheid ondergeschikt achtte aan 
de vraag of de natie in moeilijke tijden zich zou kunnen verzamelen 
rond Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, een nationale held, 
als symbool van de Nederlandse eenheid: ‘Wij geloven aan Willem 
van Oranje, aan de in de onze geest levende held der Nederlanden.’185

Uiteraard riep het onverbloemde bagatelliseren van de historische feite-
lijkheid kritiek op, bijvoorbeeld van Anton van Duinkerken. Maar toen 
Van Duinkerken later de Oranjepoëzie in een publicatie hierover inleid-
de, zou hij naar aanleiding van Albert Verweys gedicht de wimpel spre-
ken van het ‘ineengrijpen van Oranjes bevrijdingswil en de Nederlandse 
volksaard’ als ware dit een ‘natuurwet’ en stelde hij dat de gestalte van 
Oranje oprijst als ‘ideaal van vrijheidslievend, maar toch wetgebonden 
vaderlandschap’.186 Ondanks zijn pleidooi voor ‘objectieve geschiedvor-
sching’ bleek ook Van Duinkerken toch vooral de mythische Oranje te 
waarderen als bron van inspiratie voor de Nederlandse natie.
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de wimpel

Over de eeuwen heen groet ik u met vlag en wimpel.
Zelden hees ik de driekleur, want zelden
Voelde ik me één met hen die haar hesen; –
Maar de wimpel bewaarde ik voor u alleen.
In de jaren toen Holland en Zeeland een man behoefden,
Wijs en aanzienlijk, lenig en sterk van geest, betrouwbaar,
Waakzaam en vol van vonden, persoonlijk belangeloos,
Vonden zij u: niet enkel bekwaam, maar groter
Dan zij begrepen, en nochtans geneigd het trotse
Hoofd naar hun kleinheid te nijgen, zijn vlucht te bezwaren
Met de noodzaak van hun bestaan en als godspraak te aanvaarden
De onafwendbare kracht van hun enge beperking.
Want wij maken ons leven niet naar onze aandrift,
Maar in bond met de machten die ons weerhouden.
Dit is waarlijke grootheid: niet meteoorlijk
Schieten door ’t ruim, een kern en een staart, ongebonden,
Aanstonds vergaand en verspattend in eindloze ruimten,
Maar, gebonden aan ’t strenge geheel en wetmatig,
Toch door zijn macht de wentling mee te bepalen
Van de gesternten, geschikt in wiskunstige figuren.
Dat dit gesternte, dit kleine geheel van gewesten,
Zeventien niet, maar zeven, in ’t ruim van Europa,
Dààr zonder invloed niet, en niet zonder kracht in de wereld,
Wentelde en wentelen bleef, dankt het deels aan zijn wezen,
Deels ook aan u. En daarom staat uw gestalte,
Van u, de vòòr vier eeuwen geboorne, nog altijd
Als op de kim van ons denken, en daarom hijsen
Wij nu niet enkel het roodwitblauw, de vlag van de natie,
Maar erneven de wimpel, ’t oranje als teken
Van een gemeenschap van man tot man, met u, onze Leider.
En zo groet ik u dan, over de eeuwen heen, met vlag en wimpel,
Met de driekleur, de zelden gehesene, omdat ik zelden
Een was met hen, die zelf niet een, haar gedachtloos hesen,
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Maar ook met de wimpel, ’t oranje, het heilig bewaarde
Voor u alleen.

24 april 1933 Albert Verwey187

Door de grotere bewustwording van het mythische aspect van het ‘ver-
haal van Oranje’ die de Oranjeherdenking te zien gaf, kon het verhaal 
als onderwerp van historische strijd verder op de achtergrond geraken. 
Hierdoor kregen de waarden die Nederlanders in alle verscheidenheid 
met elkaar konden en wilden delen, zoals vrijheid, verdraagzaamheid 
en vaderlandsliefde, en die met Oranje werden geassocieerd, meer aan-
dacht. Hetzelfde gold voor de deugden die hem werden toegedacht, 
zoals volharding. Zo kon Oranje als metafoor voor de politieke en re-
ligieuze vrijheidsstrijd van de Nederlandse natie uitgroeien tot anti-
totalitair icoon in een tijd van opkomend totalitarisme.188 Hierin past 
het onderscheid dat J.W. Berkelbach van der Sprenkel in de oorlog zou 
maken tussen de historische en de mythische Oranje.189 Het was de 
mythische Oranje die hem inspireerde. Door hier de nadruk op te leg-
gen, kon het ‘verhaal van Oranje’ voor het natiebesef de functionaliteit 
krijgen die Durkheim voor mythen kenmerkend acht. Als we Renan 
volgen in zijn stelling dat natievorming niet alleen een kwestie is van 
herinneren, maar ook van de bereidheid tot vergeten, dan zou deze 
relativering van de historische Oranje ten gunste van de mythische 
kunnen worden gezien als opnieuw een bereidheid tot vergeten en 
daarmee als een stap in het proces van Nederlandse natievorming.190

Er is een onderscheid tussen de ontwikkeling rond de Oranjemythe 
in Nederland en eerdergenoemde ‘mythe van de Franse Revolutie’. In 
Frankrijk waren tijdens het interbellum de tendensen in de richting 
van grotere nationale eenheid zwak. De Derde Republiek werd juist 
gekenmerkt door polarisatie en politieke instabiliteit.191 Antidemo-
cratische stromingen ter linker- en ter rechterzijde bedreigden de 
democratie en veroorzaakten sociale en politieke onrust.192 Ook het 
experiment van het Front populaire (1936-1938) bracht hierin geen 
verbetering. Frankrijk ging in 1939 tot op het bot verdeeld en hope-
loos gedemoraliseerd de Tweede Wereldoorlog in.
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De Oranjeherdenking stond in Nederland niet op zichzelf. In de jaren 
1930 verschenen verschillende historische werken die verband hielden 
met het natiebesef. Zij kwamen in grote trekken hierin overeen dat 
de Nederlandse natie een cultuurpatroon werd toegedacht waarin 
vrijheidszin, verdraagzaamheid en afkeer van fanatisme een belang-
rijke plaats innamen en dat er grote waardering uit sprak voor Willem 
van Oranje. Het ging om een nationalisme dat zijn inspiratie zocht en 
vond binnen een cultuurhistorisch kader. De Oranjeherdenking was 
de ideale gelegenheid om de natie in een groots en meer samenhan-
gend perspectief te plaatsen. Zo zagen van Geyl tussen 1930 en 1937 de 
drie delen van de Geschiedenis van de Nederlandsche stam het licht, een 
studie vanuit een Groot-Nederlandse interpretatie van de geschiede-
nis.193 In 1934 publiceerden Jan en Annie Romein De lage landen bij de 
zee, tussen 1938 en 1940 Erflaters van onze beschaving. Ondanks hun 
marxistische overtuiging stonden deze werken eveneens in het teken 
van het natiebesef.194 Johan Huizinga hield in 1932 een rede in Duits-
land over de Hollandse cultuur in de zeventiende eeuw, die zou uit-
monden in Nederlandse beschaving in de Zeventiende Eeuw (1941). In 
1934 verscheen Nederlands Geestesmerk.195 Meer dan bij wie ook waren 
natie en natiebesef voor Huizinga cultuurhistorische fenomenen. Hij 
stelde: ‘Wie zich afgesneden denkt van zijn herinnering aan zijn her-
komst, groei en lotgeval staat redeloos voor het leven. Elk welbewust 
volks- en staatsbesef eist kennis en rekenschap van de historie. Voor 
de Nederlander moet het bijzonder duidelijk zijn dat zijn natie een 
historisch product is.’196

Hoewel het besef deel uit te maken van een bepaalde natie voor 
Huizinga ‘een van de hoogste emoties, een van de diepste vormen 
van subjectiviteit’ was, sloot dit niet uit dat hij waarschuwde tegen 
het overdreven nationalisme uit die jaren.197 Juist de openheid van 
de Nederlandse cultuur was voor hem reden te pleiten voor een be-
middelende rol voor Nederland tussen andere culturen. Ook sprak 
hij liever van patriottisme dan van nationalisme.198 Voor Huizinga 
waren vrijheid en verdraagzaamheid waarden die de Nederlandse 
natie in al haar verscheidenheid vanaf de ontstaansgeschiedenis had-
den geïnspireerd. Hij waardeerde zowel Oranje als de Republiek met 
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haar deugden van burgerlijkheid, gematigdheid in combinatie met 
haar rijke culturele erfenis.199 Deze zag hij als nauw verbonden met 
Erasmus. Alles met elkaar vormde dit een duiding van de nationale 
geschiedenis waar de Nederlanders zich in konden en wilden herken-
nen. Zijn invloed was groot in die jaren. H.W. Wiardi Beckman, die bij 
Huizinga promoveerde, speelde een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van het natiebesef en de waardering voor Oranje in sociaaldemo-
cratische kring.200 Hij zorgde ervoor dat Oranje uiteindelijk binnen 
deze politieke stroming waardering kreeg omdat hij deel uitmaakte 
van de cultuurhistorische context van de Nederlandse democratie. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat uit de recensie die Beckman 
schreef op Huizinga’s In de schaduwen van morgen, blijkt dat hij zich 
bijzonder verwant voelde met zijn leermeester.201

Er was sprake van een groeiend verlangen naar nationale eenheid en er 
was veel belangstelling voor het nationaal eigene, en daarmee ook voor 
de vaderlandse geschiedenis. In de jaren 1930 werd officieel vastgesteld 
dat het Wilhelmus het volkslied was en ‘rood-wit-blauw’ de kleuren 
van de nationale vlag.202 De sdap kon bij haar heroriëntatie, dat wil 
zeggen bij het ‘ingroeien van de sociaaldemocratie’ in de Nederlandse 
natie, niet om dit verschijnsel heen. Omgekeerd had de veranderende 
kijk van de sdap op de natie gevolgen voor de plaats van deze par-
tij binnen de natie. Het was een wederkerig proces. Eerdergenoemde 
H.B. Wiardi Beckman behoorde met Banning, Brugmans en Van der 
Goes van Naters tot de Jaurèssisten. Dit waren jonge, toonaangevende 
intellectuelen binnen de sdap die in de geest van Jaurès een positieve 
houding van de sdap tegenover de natie bepleitten. Vooral Beckman, 
later hoofdredacteur van Het Volk, leverde hieraan een belangrijke bij-
drage.

Op 24 november 1934 hield Wiardi Beckman een rede voor het con-
gres van de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) met als thema: ‘Sociaalde-
mocratie en nationale gedachte’.203 Hij begon dicht bij de belevings-
wereld van zijn jonge, socialistische toehoorders, door erop te wijzen 
dat ook de slachtoffers van de economische crisis moesten kunnen 
rekenen op nationale saamhorigheid. Vervolgens stelde hij dat ook de 
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arbeiders deel uitmaken van de Nederlandse volksgemeenschap, dat 
ze er zelf een bijdrage aan hebben geleverd en dat er door ‘taal, kunst, 
cultuur en natuur’ sprake was van een historische ‘lotsgemeenschap’. 
Zijn conclusie was dat sociaaldemocraten zich daarvoor zeker niet 
behoeven te schamen. In het Nederlandse volkskarakter nam de vrij-
heidsliefde dankzij de Tachtigjarige Oorlog een essentiële plaats in, 
evenals waarden als verdraagzaamheid en democratie. Nationalisme 
en fascisme achtte hij echter strijdig met dit volkskarakter.204 In 1934 
verscheen eveneens het essay Het Nederlandse Volkskarakter en het Soci-
alisme van de hand van de socioloog en sociaaldemocraat J.P. Kruijt.205 
Via een wat andere weg was bij hem de Nederlander vrijheidslievend, 
eerlijk, afkerig van dweperij en persoonsverheerlijking, eerder gema-
tigd en flegmatiek en uiteraard begiftigd met gezond verstand, zodat 
ook volgens Kruijt zijn landgenoten nauwelijks ontvankelijk waren 
voor totalitaire stromingen, maar des te meer voor de sociaaldemo-
cratie. Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat in 1935 de sdap 
met zoveel woorden in het Plan van de Arbeid verwees naar de natie 
en ook in het herziene beginselprogramma van 1937 beleed de sociaal-
democratie door ‘historische lotsgemeenschap’ deel uit te maken van 
de Nederlandse natie en voort te bouwen ‘op de beste Nederlandse 
tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid’.206 Dit paste 
allemaal in het streven naar een sociale doorbraak, naar de overgang 
van een arbeiders- naar een volkspartij.207

Het ritualiseren van de natiebeleving

Deze behoefte aan nationale eenheid in combinatie met toenemende 
weerklank die Oranje ondervond als antitotalitair symbool, ging tij-
dens het interbellum gepaard met een ritualisering van het natiebesef. 
Het ‘ritueel van de natie’ werd vooral bepaald door gebeurtenissen 
rond het Oranjehuis. Ook hier leverde het koningschap het ‘theater 
van de staat’, zoals Walter Bagehot het bedoelde, namelijk dat dit insti-
tuut het publiek bij de staat betrok en ermee verzoende.208 In de jaren 
1930 gebeurde nogal wat op dit terrein. Na de Oranjeherdenking en 
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het regeringsjubileum in 1933, volgde het jaar erop het overlijden van 
koningin-moeder Emma en van prins Hendrik. Enige jaren later was 
er reden tot nationale vreugde vanwege de verloving en het huwelijk 
van prinses Juliana met prins Bernhard. Hierop volgden de geboorten 
van de prinsessen Beatrix en Irene. In 1938 werd ook nog het veer-
tigjarige regeringsjubileum gevierd, want alle jubilea die er te vieren 
waren, werden in deze jaren gevierd.

De natie was bij het overlijden van Emma één in haar rouwbeklag, 
en dit was intens. Illustratief hiervoor is een bericht in de Mededeelin-
gen van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen waarin het zo 
werd gesteld: ‘Met van droefheid vochtige oogen zien wij als Bondsle-
den op naar den troon van Oranje en uit de diepste roerselen van ons 
hart welt de rotsvaste belijdenis op: Met God voor Oranje en Neder-
land.’ Vervolgens werd in het telegram vermeld dat als betuiging van 
deelneming was verzonden naar koningin Wilhelmina: ‘De Bond van 
Christelijke Oranje-Vereenigingen in Nederland treurt met heel het 
Nederlandsche volk om het onuitsprekelijk groote verlies, dat Uwe 
Majesteit en ons volk getroffen heeft, in het overlijden van Hare Ma-
jesteit de koningin-Moeder, die meer dan een halve eeuw door God 
tot zegen voor Vorstenhuis en volk werd gesteld. Als de Vorstin der 
liefde zal Haar naam in dankbare gedachtenis van het Nederlandsche 
volk bewaard blijven. We bidden Uwe Majesteit Gods vertroostende 
Genade en sterkende nabijheid toe in Uwe groote droefheid.’209

De sociaaldemocraten stonden bij deze gebeurtenissen rond Oranje 
voor de uitdaging aan te tonen dat hun lotsverbondenheid met de na-
tie reëel was. Dit ging tastenderwijs. Het herdenken van een gewaar-
deerde oude dame als koningin Emma was nog niet zo moeilijk. Het 
sociaaldemocratische Tweede Kamerlid dr. Henri Polak zei het als 
volgt: ‘[...] de sociaaldemocraten behoeven er zelfs in deze dagen geen 
geheim van te maken dat zij in beginsel de republiek stellen boven de 
monarchie, maar zij verwarren niet het algemene met het bijzondere. 
Zij eerbiedigen niet alleen de koningin als wettig hoofd van de staat, 
doch erkennen, tevens, dat indien het gekroonde hoofd zijn plaats ver-
vult en zijn taak opvat, zoals wijlen koningin Emma deed tijdens haar 
regentschap en zoals mede dankzij haar voorgaan, koningin Wilhel-
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mina dit sedert haar troonbestijging heeft gedaan, er weinig reden be-
staat om te verlangen naar een verandering van bestuursvorm. [...] De 
majesteit van de dood heeft zich gevoegd bij die van haar persoon en 
haar wezen. Het Nederlandse volk gedenkt haar in dankbare liefde.’210

Het ‘ritueel van Oranje’ liep vaak uit op een ware Oranje-euforie waar-
aan maar moeilijk was te ontkomen. Lezing van verslagen in de kran-
ten van Oranjefeestelijkheden in willekeurig welke plaats maakt dit 
duidelijk. Zo was er zelfs in een betrekkelijk kleine gemeenschap als 
Driebergen-Rijsenburg bij het huwelijk van prinses Juliana met prins 
Bernhard sprake van erecomités, hoofd-, buurt- en lagere feestcomités, 
van een lange voorbereidingsperiode en waren de feesten verspreid 
over meerdere dagen. Voorafgaand aan de huwelijksdatum waren er 
al aparte feesten van bijvoorbeeld de Christelijke Jongelingsvereni-
ging, waren er voor de kinderen traktaties, films en een goochelaar 
en verder werden er volksspelen aangekondigd, muziekuitvoeringen 
enzovoort. Op de dag zelf waren er diensten in de protestantse en ka-
tholieke kerken, een allegorische en een fakkeloptocht, een kermis, 
feestverlichting voor zeven dagen en versierde oranje etalages, alles 
onder een zee van vlaggen. Een paar dagen na de bruiloft verscheen 
de film erover ‘als staartje aan de Oranjejubel’.211

De initiatie begon al op jonge leeftijd. Zo werd in 1936 in de Me-
dedeelingen van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen de 
oprichting vermeld van afdelingen van de Oranje Garde, en het Dor-
drechtsch Nieuwsblad berichtte bijvoorbeeld over de oprichting van 
een Oranjejeugdbond in Hendrik-Ido-Ambacht onder leiding van 
de Oranjeverenigingen ‘Wilhelmina’ en ‘Juliana’, een gebeurtenis die 
werd opgeluisterd met vaandels en een pijperskorps.212 Eigenlijk be-
gon het al eerder. Op Koninginnedag was er gewoontegetrouw veel 
vertier voor de jeugd. Ook op school vernamen de leerlingen van de 
grote daden van de Oranjestadhouders. Bij de feestelijkheden werden 
ze al erg vroeg betrokken. De scholieren kregen bijvoorbeeld ter gele-
genheid van het Oranjehuwelijk onderstaande rijmprent van Boutens 
uitgereikt. Hierin associeerde de dichter het prinselijk paar vrijelijk 
met lente en lust en ‘nachten van beloften zwoel’. In het zeer deugdza-
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me Nederland van het interbellum veroorzaakte dit de nodige veront-
waardiging. De letterkundige medewerkers van dag- en weekbladen 
kregen het er druk mee.213

een nieuwe lente op hollands erf

Keek niet door ’t volle zomergroen
De gele pij al van de herfst,
Waar straks het schoone jaar in sterft…?
Daar viel, weer, buiten elk seizoen,
Een nieuwe lente op Hollands erf.

De dagen keerden licht van lust,
De nachten van belofte zwoel –
Mijn hart, door ’t blinde bloed ontrust,
Als in een doolhof op gevoel
Tastte naar ongeweten doel...

Daar zag het midden in den hof,
Uw oogen, waar verlangen sliep
Zich openen tot bloemen diep –
Daar vond mijn hart zijn zingens stof,
Daar rees het stomme bloed en riep:

‘Dat hebt gij goed en vroom gedaan;
Want die vertrouwen haasten niet;
En diep in ’t hart uw volks verstaan
Het bloed dat kruipt, waar het niet kan gaan,
Totdat het breekt in lucht en lied:

‘Dezelfde grond, hetzelfde veld,
Waar ons gemeene dooden zijn
In hun verheerlijking besteld,
Oefent aan u zijn zoet geweld
Van levens Mei en hoogfestijn!
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‘Hoe rijker gij beminnen moet,
Te minder schieten wij tekort!
Een wedstrijd zal het zijn voorgoed
In liefdes eerlijke’ overvloed,
Die door geen deelen minder wordt!
‘Al wat van u hoort lijven we in
Met u bij ’t Hollands huisgezin,
Nu in uzelf verweezlijkt werd
De zoete zekerheid van ’t hart:
Daar is geen Meimaand zonder min. 

P.C. Boutens214

Oranje werd als symbool van nationale eenheid en als antitotalitair 
symbool in een tijd van internationale dreiging en opkomend natio-
naalsocialisme ook voor de sociaaldemocraten steeds meer aanvaard-
baar. Door de vele gebeurtenissen rond het koningshuis in de jaren 
1930 werd voor de sdap normalisering van de relatie met Oranje bo-
vendien een urgent thema. De sociaaldemocraten moesten hierin hun 
houding bepalen en beslissen in hoeverre ze aan het nationale ritueel 
deel wilden nemen. Wiardi Beckman, voor wie de Oranjeliefde toch 
vooral een kwestie was van natiebesef en lotsverbondenheid, ging 
binnen de Rode Familie van sdap, vara en nvv de discussie over dit 
onderwerp bewust aan. Toen hij tijdens een vergadering van de ver-
enigingsraad van de vara op 13 december 1936 begreep dat een aantal 
van de aanwezigen wilde dat er geen aandacht besteed zou worden 
aan het voorgenomen huwelijk van prinses Juliana met prins Bern-
hard, wees hij dit af als ‘een negatieve daad, die leidt in de richting van 
isolement’. Hij vond dat de vraag ‘republiek of monarchie’ namelijk 
niet aan de orde was en dat strijd tegen de monarchie een strijd zou 
zijn tegen de meerderheid van het Nederlandse volk.215

Er waren meer sociaaldemocraten die beseften dat het ingroeien van 
de sociaaldemocratie in de Nederlandse samenleving afhankelijk was 
van genormaliseerde betrekkingen met Oranje. De vara deed in 1936 
mee aan het nationale programma voor de prinselijke verloofden en de 
sdap zond in hetzelfde jaar voor het eerst een delegatie naar koningin 
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Wilhelmina toen zij in mei 1936 Amsterdam bezocht.216 Het partijbe-
stuur riep socialistische burgemeesters, wethouders en gemeenteraads-
leden op om mee te doen met de te verwachten huwelijksfeesten en 
ook socialistische zang- en muziekverenigingen moesten zich ‘niet on-
nodig afzijdig houden’. Tegelijkertijd verschenen in het partijorgaan De 
Sociaal-Democraat positieve artikelen over de feestelijkheden, en ook 
de jonge socialisten lieten zich niet onbetuigd.217 In het decembernum-
mer van Het Jonge Volk onder de kop ‘Nationale Feestdag’ was de om-
slag duidelijk: ‘Het lijdt geen twijfel dat vrijwel iedere Nederlander een 
gevoel van dankbare voldoening in zich meedraagt, nu voor de Prinses 
een huwelijk aanstaande is, dat er zo echt uitziet als een eerlijke ver-
bintenis uit diepe genegenheid en wederzijds respect.’ En verder: ‘Het 
gehele, van democratische leest doortrokken Nederlandse volk is te-
vreden met de wijze waarop onze Koningin het constitutionele koning-
schap weet uit te oefenen. Er is dan ook niemand onder ons die anders 
dan theoretisch aan de republikeinse staatsvorm de voorkeur geeft.’218

Het huwelijkscadeau van het Nederlandse volk aan Juliana en 
Bernhard kreeg van eerdergenoemde Van Veen eveneens een positief 
commentaar. In Het Volk schreef hij: ‘En laten wij ook ons hooghartig 
gevoelsisolement opgeven. Ik hoop, als straks de prinselijke jongelui 
met hun huwelijkscadeau door de prachtige Nederlandse wateren 
zullen varen, dat vele partijgenoten het een prettige gedachte zul-
len vinden, daaraan ook de waarde van een aantal spijkers te hebben 
bijgedragen.’219 Het gebruik in deze tekst van het woord ‘gevoelsisole-
ment’ geeft aan hoe alomvattend de Oranjegebeurtenissen waren en 
hoe moeilijk het in die jaren was aan de Oranjebeleving te ontkomen.

In januari 1937 plaatste het socialistische familieblad Wij een foto 
van het bruidspaar op de voorpagina. Maar er kon ook te veel aan-
passing worden gevraagd. De Haagse fractie van de sdap was bijvoor-
beeld van plan de galafeestelijkheden voorafgaand aan het huwelijk 
bij te wonen, totdat ze vernamen dat het Horst Wessellied, het partij-
lied van de nazi’s, zou worden gespeeld ter ere van de Duitse bruide-
gom.220 Niet iedere buitenstaander was even overtuigd van de Oranje-
vriendelijke geluiden. Het Gereformeerde Jongelingsblad liet zich door 
deze ‘tactische frontverandering niet in slaap sussen’ en ook van repu-
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blikeinse zijde was er kritiek.221 Dat de antitotalitaire strekking van 
het ‘verhaal van Oranje’ werd benadrukt, was niet het probleem, maar 
wel dat het verhaal was verbonden met het Oranjekoningschap als in-
stituut. De socialist Jacques de Kadt sprak van ‘het Oranje-gelik van 
de sociaaldemocratische voormannen’ en noemde ze ‘Oranje-zalvers’ 
ter onderscheiding van ‘mensen van ons soort, die geen Oranje dra-
gen’.222 Het overheersende gevoelen was echter dat in een tijd van op-
komend fascisme en internationale dreiging een gerespecteerde vor-
stin als symbool van nationale eenheid zinvol kon zijn en dat tactisch 
gezien een verzoening met Oranje beter was omdat de sdap er aan-
trekkelijker door zou worden voor de gematigde kiezers en de kans 
op regeringsdeelname erdoor zou toenemen.223

Tijdens een vergadering van de raad van commissarissen van de 
Arbeiderspers op 24 december 1937 trachtten de aanwezigen een ver-
standige houding te vinden voor het partijblad Het Volk als in januari 
de verwachte Oranjetelg ter wereld zou komen. De aanwezige Wil-
lem Drees meende dat de sdap weliswaar principieel republikeins 
was, maar dat dit niet behoefde te betekenen dat Kamerleden afzij-
dig moesten blijven bij officiële gelegenheden of dat Het Volk honend 
zou moeten schrijven over dit onderwerp. Anderzijds vond hij het 
ook weer niet nodig dat er voor de monarchie gevlagd zou worden. 
Willem Bonger (1876-1940), socioloog en opinieleider binnen de 
sdap, vond de ‘vlaggenkwestie’ minder belangrijk dan wat Het Volk 
zou schrijven. Hoewel hij een van de promotors was van een meer op 
de natie georiënteerde koers, adviseerde hij met het oog op de tegen-
standers vooral ‘gereserveerd’ te blijven.224 Hoofdredacteur Wiardi 
Beckman bekritiseerde in zijn commentaar op 31 januari 1938, de ge-
boortedag van Beatrix, de traditionele Oranjejool, maar tegelijkertijd 
gaf hij een nieuwe principiële positiebepaling voor de sdap: ‘In onze 
constitutionele monarchie zijn de volksvrijheden van de volkswil ge-
waarborgd. Sedert eeuwen heeft dit land zich gekenmerkt door ver-
scheidenheid van beginselen en opvattingen, die zich in alle vrijheid 
ontplooien kunnen. Naast deze verscheidenheid bestaat er een een-
heid van het hele volk, in een historische lotsgemeenschap gegroeid, 
en dankzij de gezond-democratische constitutionele praktijk in Ne-
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derland kunnen allen – hoe ook hun algemene zienswijze omtrent de 
meest gewenste staatsvorm zijn moge – het staatshoofd erkennen als 
verpersoonlijking van deze eenheid.’225 Sindsdien is dit te beschouwen 
als het gangbare uitgangspunt van de sociaaldemocraten.

Volgens Durkheim gaat het bij symboliek en ritueel niet alleen om 
gevoelens, maar ook om motivering tot gezamenlijk gedrag van de 
gemeenschap.226 Dat het ‘ritueel van Oranje’ niet louter folklore was, 
maar een functie had ten dienste van de sociale cohesie, bleek ook weer 
in 1938 bij de viering van het veertigjarige regeringsjubileum van ko-
ningin Wilhelmina. Dit was groots opgezet en ondervond meer weer-
klank dan het zilveren jubileum van 1923. Katholieke commentatoren 
stelden ‘dat volksdelen die enige tijd afzijdig stonden, dichter naar de 
troon schuiven’.227 De sociaaldemocraten waren er dan ook wel uit. Het 
hoofdartikel in Het Volk van 5 september 1938 luidde: ‘Veertig jaar feest 
in donkere tijd’. De teneur ervan was dat het veertigjarige jubileum van 
het staatshoofd een zaak was die het hele volk raakte en dat de sociaal-
democratie – hoe men nu ook theoretisch over het koningschap dacht 
– gaarne bereid was met ‘met waardering te gedenken, wat het staats-
hoofd in deze lange en veelszins zware periode heeft gedaan’. Ook het 
boek dat de jeugd ter gelegenheid van het jubileum kreeg aangeboden, 
werd in Het Volk besproken. Hierbij werd er wel bezwaar tegen aan-
getekend dat van een ‘revolutiepoging’ van Troelstra werd gesproken 
zonder dat de grote sociale achterstand in die tijd werd genoemd.228

Anton Mussert eerde de jubilerende koningin met een artikel in 
Volk en Vaderland en besloot met de wens dat zij de droom van Willem 
van Oranje zou zien uitkomen, namelijk een volk ‘omvattende allen 
van Neerland’s stam, sterk in Godsvertrouwen, in liefde voor Volk en 
Vaderland, in Eerbied voor den arbeid, zoodat er zal zijn Gerechtig-
heid voor allen in een sterk Imperium dat geen bedreiging vreest’.229 
Toch moet Mussert cum suis hebben voorvoeld dat de symbolische 
functie van Oranje zich wel eens niet in de door hem gewenste rich-
ting zou kunnen ontwikkelen. Dit kan worden opgemaakt uit een 
artikel in Volk en Vaderland van enige weken later onder de titel Na-
betrachting. De Oranjegezindheid politiek misbruikt. Hier werd gecon-
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stateerd dat de politieke partijen de populariteit van het koningshuis 
misbruikten, omdat er voorbij zou worden gegaan aan de oorzaak van 
de Oranjegezindheid, die in verband zou staan met armoede, onvrede 
en de hang naar verandering. En dan uiteraard een verandering in na-
tionaalsocialistische geest.230

De graagte om er een groots feest van te maken blijkt onder meer uit 
de opzet van een ‘feestweek’ en het verschijnsel dat sommige Oranje-
verenigingen en Oranjecomités er ook de bevrijding van de Fransen bij 
betrokken, 125 jaar eerder. Anderen vierden behalve Koninginnedag 
op 31 augustus ook nog eens het regeringsjubileum op 6 september.231 
Op tal van plaatsen werden uit dankbaarheid weer kerkdiensten ge-
houden en overal waren weer feestelijkheden met onder meer histori-
sche optochten, fakkeloptochten, aubades, bloemencorso’s, versierde 
etalages, geïllumineerde straten, muziek- en toneeluitvoeringen, en 
verder vooral veel kinderspelen.232 Amsterdam was het middelpunt 
gedurende de feestweek. Hoogtepunten waren hier een defilé op de 
Dam van vertegenwoordigers van alle provincies en een historische 
optocht in het Olympisch Stadion. Ook hier was het aanbod zeer ge-
varieerd. Behalve een grote hoeveelheid populaire festiviteiten stond 
bijvoorbeeld ook een uitvoering van het Concertgebouworkest onder 
leiding van Willem Mengelberg op het programma. Deze contrasten 
zijn niet uitzonderlijk maar passen bij de ontmoeting tussen uitingen 
van hogere en lagere cultuur die kenmerkend is voor het koningschap 
en volgens Walter Bagehot een van de charmes van dit instituut moet 
zijn.233 Ook dichters werden weer geïnspireerd. Jan Campert, de ver-
zetsdichter die in 1943 zou worden gefusilleerd, dichtte in 1938 aan de 
vooravond van het regeringsjubileum:

Ik zie de vuren branden
Van Texel tot Cadzand;
Geen vuur in deze landen,
Waarvan de hemel brandt,
Ontstoken aan de stranden,
Kan ooit verslaan de gloed
Die, Vrouwe van Oranje,
Ons hart ontvlammen doet.234 
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Verder bood de deelname aan het huldigingcomité de sdap een mooie 
gelegenheid om voluit blijk te geven van haar nieuwe nationale ge-
zindheid.235 Behalve de Amsterdamse wethouder De Miranda maakte 
ook de hoofdredacteur van Het Volk Wiardi Beckman er deel van uit. 
Om de feestelijkheden wat minder regentesk te doen zijn en daarmee 
voor de arbeiders wat plezieriger, stelde de sdap in de Amsterdamse 
gemeenteraad kermisactiviteiten voor zoals de introductie van draai-
molens en poffertjeskramen. Rood moest mee in de Oranjejool, maar 
had af en toe nog wel behoefte zich hiervoor enigszins te verontschul-
digen. Zo constateerde Het Volk later tevreden dat door de kermis 
‘walgelijke hospartijen’ waren uitgebleven.236

In de schaduwen van morgen

Het was een overwegend donkere tijd. Somber stemmende titels van 
boeken als De nood des tijds van W.J. Aalders (1934), De krisis der Wes-
tersche kultuur (1933) van Henriëtte Roland Holst of In de schaduwen 
van morgen van Johan Huizinga (1935) zijn illustratief voor het heer-
sende crisisbesef. Volgens H.L. Wesseling gaven de jaren 1930 ‘een 
ware explosie van crisisstudies’ te zien. Het feit dat Huizinga met In de 
schaduwen van morgen een van de ‘bekendste Europese intellectuelen’ 
werd, zou aantonen dat hij aansloot bij l’esprit des années trente.237 De 
huiver voor de toekomst leek toen alomvattend. De moderniserings-
processen waarvan men getuige was, werden als uiterst bedreigend er-
varen.238 Dit crisisbesef riep het gevoel op dat een ingrijpende morele, 
culturele en politieke heroriëntatie noodzakelijk was, en dit werd na 
1933 urgenter door de dreiging van het nationaalsocialisme.239 Deze 
behoefte tot heroriëntatie werkte door binnen de politieke partijen 
en had consequenties op ideologisch terrein. Dit was van invloed op 
de onderlinge verhoudingen tussen de partijen, op het publieke de-
bat en de politieke cultuur en liet ook het natiebesef niet onberoerd. 
Uiteindelijk zou het uitmonden in een nieuwe maatschappelijke en 
politieke consensus.

Wat de politieke partijen betreft, namen de liberalen na de invoe-
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ring van het algemeen kiesrecht in 1918 in electoraal opzicht een aan-
merkelijk zwakkere positie in dan voorheen. Bovendien bevonden ze 
zich door de economische crisis ideologisch in het defensief. Ze be-
nadrukten de nationale gedachte, vereenzelvigden zich principieel 
met de democratische rechtsstaat, en als Thorbeckes geesteskinderen 
hechtten ze aan het parlementaire stelsel. In de lijn van Fruin werd 
het Oranjehuis over het algemeen ervaren als de vanzelfsprekende ex-
ponent van de Nederlandse natie.240

Bij het calvinistische volksdeel stond er door de dominantie van Co-
lijn weinig ter discussie, zeker niet het natiebesef met Oranje als onaan-
tastbare schakel in het ‘drievoudig snoer’. Iemand als Gerretson speelde 
weliswaar met de gedachte van een koninklijk kabinet en er was een 
enkeling die sympathie toonde voor het corporatisme van de katholie-
ken, maar de behoefte aan vernieuwing was er overwegend zwak.241

Bij de katholieken kwam de invloed van extreem-rechts op jonge 
kunstenaars en intellectuelen al ter sprake. Dit kwam tot uitdrukking 
in opvattingen over de moraal en de rechts-autoritaire denkbeelden 
die her en der, waaronder ook in het officiële partijblad van de rksp, 
opdoken. Kossmann wijst bijvoorbeeld op het positieve commentaar 
op de corporatistische Oostenrijkse grondwet van 1934 en later op de 
autoritaire grondwet van Portugal.242 Aan de andere kant was er de 
Sint-Michaëlsbeweging, die juist democratisering van de Rooms-Ka-
tholieke Staatspartij voorstond.

Een van de gevolgen van de langdurige economische crisis was ook een 
geleidelijke verschuiving in de opvattingen over de gewenste sociaal-
economische politiek.243 De orthodox-liberale aanpak van Colijn on-
dervond in de tweede helft van de jaren 1930 namelijk ook binnen de 
rksp steeds meer kritiek.244 Bovendien sympathiseerden nogal wat 
sociaaldemocraten met het in vooral katholieke kringen zo populaire 
corporatisme.245 We zien dat katholieken en sociaaldemocraten op fi-
nancieel en sociaaleconomisch terrein in elkaars richting tendeerden. 
Naast de veranderende opvattingen over het concrete, sociaalecono-
mische beleid, zijn er ook verschuivingen te signaleren in de culturele 
context van de politiek, die een nieuwe consensus mogelijk maakten. 
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Zo raakte de klassenstrijd, die in Nederland al getemperd was doordat 
er geleidelijk aan een overlegcultuur was ontstaan, meer op de ach-
tergrond en kwam het harmoniemodel in zicht. Een nieuwe politieke 
koers was nog niet uitgekristalliseerd, maar er ontstond al wel ruimte 
voor nieuwe verhoudingen.

Het publieke discours in de jaren 1930 betrof vaak ook debatten over 
onderwerpen die tot de imponderabilia zouden kunnen worden gere-
kend, zoals de natie, nationale saamhorigheid en lotsverbondenheid, 
Oranjeliefde en het falen van het politieke bestel: kortom, elementen 
uit de culturele context van de politiek. Opvallend was de inbreng 
van een groep van veelal jonge intellectuelen die, gelet op de grote 
uitdagingen waarvoor men stond, er steeds meer moeite mee kreeg 
dat Abraham Kuypers antithese ook in de twintigste eeuw de belang-
rijkste politieke tegenstellingen zou blijven bepalen. Ter vervanging 
van de verzuiling gingen ze zoeken naar nieuwe wegen geïnspireerd 
door saamhorigheidsbesef en gemeenschapszin.246 Stromingen zoals 
Brabantia Nostra, de Groninger Gemeenschap, de Woudschoten-
beweging, Eenheid door Democratie (edd) en de Gemeenebestbe-
weging probeerden de verdeeldheid te ontstijgen en weerstand te 
bieden aan de antidemocratische tendensen, hoewel ook in deze krin-
gen voorbeelden van autoritair denken en interne strijd veel en vaak 
voorkwamen.247 In het Comité van Waakzaamheid, opgericht in 1936, 
zaten meer kritische, antinationaalsocialistische intellectuelen, onder 
wie historici zoals G.W. Kernkamp en Jan en Annie Romein, schrijvers 
zoals Eduard du Perron en Menno ter Braak en de filosoof en taalkun-
dige H.J. Pos. Hier waren meer individualistische en kosmopolitische 
en minder conformistische geluiden te horen.248 Dit was echter beslist 
niet de hoofdtoon in het Nederland van het interbellum. Deze viel eer-
der te beluisteren tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door edd 
of te lezen in het blad Het Gemeenebest, met als ondertitel ‘Maandblad 
voor het Nederlandse volksgeheel en tot bevordering van de volksge-
meenschap’ (1938). De indruk een culturele crisis te beleven, de zorg 
om de nationale eenheid, de morele verheffing van het volk en kritiek 
op de bestaande politiek waren er de centrale thema’s.249
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De Rooy signaleert in die jaren een ‘hernieuwde traditionalisering in 
de samenleving’, waarbij een sterke tendens was om ‘fatsoenlijk ge-
drag’ verplicht te stellen. Ook van sociaaldemocratische zijde werden 
op dit gebied geen wezenlijk afwijkende geluiden vernomen.250 Zo gaf 
in 1939 Banning een brochure uit onder de titel Geestelijke herbewape-
ning. Het moderne levensbesef verontrustte hem.251 In zo’n setting was 
het niet verbazingwekkend dat Nederland in de tweede helft van de 
jaren 1930 ontvankelijk bleek voor de moralistische boodschap van de 
door de Amerikaan Frank Buchman (1878-1961) gestichte ‘Oxfordbe-
weging’. Deze werd later omgedoopt tot de ‘morele herbewapening’, 
en wist Oranje en de natie te beroeren. Volgens deze opwekkings-
beweging was de crisis, waar velen mee worstelden en die de vrede 
bedreigde, allereerst een morele crisis. De oplossing werd daarom ge-
zocht in een ‘geestelijke en morele herbewapening’. Er kwam in 1937 
in de groenteveilinghallen in Utrecht een manifestatie in deze geest 
onder de naam ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’ en er volgde een 
oproep van Nederlandse prominenten.

Ook de koningin voelde er zich door aangesproken en het is opval-
lend dat zij als constitutioneel staatshoofd ook nadrukkelijk publiek 
stelling nam.252 Op 11 oktober 1938 verscheen er van haar een sympa-
thiebetuiging in de dagbladen in de vorm van een ‘persoonlijk woord’. 
Zij stelde dat begeerte naar vrede, ‘gepaard aan versteviging onzer 
weermacht’, nog niet genoeg was en dat deze om duurzaam te zijn niet 
kon zonder morele en geestelijke herbewapening. Ze eindigde: ‘Wie 
de teekenen des tijds begrijpt, weet, dat thans van ons gevraagd wordt 
eene daad van vertrouwen, van zelfopoffering en zedelijken moed en 
geloof.’253 Op 27 januari 1939 hield Wilhelmina ook nog eens een radio-
rede waarin zij met klem opriep tot een ‘nieuwe geestesgesteldheid’ en 
tot ‘eensgezindheid’ en ze verzocht om concrete plannen ter bestrijding 
van het leed dat de crisis veroorzaakte. Deze koninklijke oproep onder-
vond bijzonder veel weerklank. Er arriveerden postzakken met brieven 
bij het paleis en in het hele land werden lokale comités opgericht om de 
werkloosheid aan te pakken. De commissaris van de Koningin in Gro-
ningen kwam op het idee om een Groninger Gemeenschap op te rich-
ten om het saamhorigheidsgevoel op provinciaal niveau te versterken. 
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In Paleis Noordeinde kwam een conferentie bijeen met de commissa-
rissen van de Koningin, onder voorzitterschap van de koningin zelf.

Deze weerklank sprak ook uit het commentaar ‘Koninklijke Leiding’ 
in De Oranjevaan, orgaan van de Bond van Christelijke Oranje-Vereni-
gingen in Nederland. Dit luidde onder meer: ‘In duizenden harten 
trilde de ontroering bij het hooren van de woorden door H.M. de Ko-
ningin tot Haar volk gericht op Vrijdag 27 Januari j.l. door middel van 
de radio. Hier was een diep ernstig woord – zooals zoo menig maal te 
voren – van onze Vorstin die Haar volk voorgaat in de belijdenis van 
den Naam des Heeren en het thans opwekte tot geestelijke en moree-
le herbewapening.’ En besluitend: ‘Hoezeer en op welk een verheven 
wijze was hier de Koninklijke leiding aan Haar volk bij het zoeken van 
een gaan op den rechten weg in onzen moeilijken tijd.’254 Tot slot nam 
de redactie onderstaand gedicht van J.A.L.V. over uit het maandblad 
van de Duinzichtkerk te ’s-Gravenhage:

‘27 Januari 1939.’

Wij allen hoorden tot ons spreken,
’s Lands Moeder, die haar volk bemint:
en duidelijk is ons gebleken,
dat zij haar troost en hulpe vindt
bij Hem, Die voor ons heeft geleden,
gestorven en is opgestaan.
Tot Hem toch stijgen haar gebeden
Opdat wij veilig zouden gaan!

Wil Neêrland! Zulk een Moeder eeren!
Volg Haar verheven voorbeeld na!
Voldoe met vreugd aan haar begeeren:
Dat ieder herbewapend sta!
Laat ons, met Haar, Gods Naam belijden,
Elkander helpen in den nood.
Al wat verdeelen kan, vermijden,
Schoon klein, zij Neêrland daarin groot.
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Uiteraard werd in de loop van 1939 de aandacht steeds meer in beslag 
genomen door de dreiging die uitging van de internationale situatie, 
maar de activiteiten gingen wel door.255 Op 1 december 1939 was de 
koningin aanwezig als toehoorder in een kerk in Delft bij een lezing 
over morele herbewapening die werd uitgesproken door de graaf van 
Athlone, de echtgenoot van haar Britse nicht Alice. Ook was er op 
22 januari 1940 nog een grootscheepse manifestatie in het Jaarbeurs-
gebouw in Utrecht, gewijd aan ‘Geestelijke weerstand in dezen tijd’. 
Achteraf lijkt deze bijval voor geestelijke en morele herbewapening 
en dit beroep op mensen van goede wil – waarin het constitutionele 
staatshoofd zo opvallend participeerde – weinig realistisch en aller-
minst concreet. Maar het is illustratief voor de mate waarin de konin-
gin en de representanten van de elite die de toon aangaven in het pu-
blieke discours, elkaars opvattingen deelden. Tevens blijkt hieruit de 
vanzelfsprekendheid waarmee Wilhelmina toen al optrad als leidster 
van deze ‘morele natie’, die Nederland tijdens het interbellum meer 
dan ooit was.256

Waar het om concreet politiek beleid ging, lag het echter moeilijker 
voor koningin Wilhelmina. Ze had Hitler en het nationaalsocialisme 
al vroeg door. Het was daarom voor haar uiterst frustrerend dat veel 
politici Hitler onderschatten en dat er weinig waardering bestond 
voor het militaire bedrijf als zodanig.257 Zoals eerder bleek, was de de-
fensie voor de koningin een terugkerend thema. Colijn, die de tijdens 
de viering van het veertigjarige regeringsjubileum de herdenkings-
rede uitsprak, verwees daarom naar de consequente aandacht van de 
koningin voor de landsverdediging.258 Maar in de tweede helft van 
de jaren 1930 was ze erdoor geobsedeerd. Volgens de historicus Coen 
Tamse was Hitler voor Wilhelmina het ‘gepersonifieerde kwaad’. Hij 
spreekt van een eschatologisch beeld op grond waarvan ze vanaf 1935 
haar ‘Tienjarige Oorlog’ tegen Hitler voerde.259 Een ander terugke-
rend onderwerp van zorg voor koningin Wilhelmina was het functi-
oneren van het politieke bedrijf. Ze had veel kritiek op de politici en 
het politieke systeem in deze jaren, en ze moet uit de vele conferen-
ties en publicaties in de jaren 1930 over de wenselijkheid van grotere 
saamhorigheid en over de noodzaak van politieke vernieuwing de in-
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druk hebben gekregen dat de natie eveneens genoeg had van de ver-
zuiling en van het politieke onvermogen.260

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog ondervond Oranje 
natiebrede erkenning als antitotalitair symbool van eenheid. Dit illus-
treert de rol die Oranje vervulde ten dienste van de sociale cohesie. 
Het koningschap van Wilhelmina was bovendien uitgegroeid tot een 
morele factor in de Nederlandse samenleving, alleen de nimbus die 
de oorlogsjaren zouden brengen, ontbrak nog.261 Illustratief voor de 
sterke positie van het Oranjepatriottisme is de opstelling van iemand 
als G.W. Kernkamp. Hoewel hij eerder op principiële gronden ook kri-
tiek had uitgeoefend op Oranje en het Oranjepatriottisme, gaf hij in 
een artikel ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene (5 augus-
tus 1939) nadrukkelijk blijk van zijn principiële waardering voor het 
Oranjekoningschap zoals dit zich tijdens de regering van Wilhemina 
had ontwikkeld. Hij concludeerde dat de aanwezigheid van Oranje op 
de troon de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van geweten en die van 
meningsuiting waarborgde.262

Voor het natiebesef werd het gezag dat Oranje belichaamde nadruk-
kelijker dan voorheen gerelateerd aan vrijheid en verdraagzaamheid. 
Zoals gesteld had de herwaardering van dit aspect van het ‘verhaal 
van Oranje’ het ook voor links gemakkelijker gemaakt Oranje te ac-
cepteren. Hoewel republikeinse sentimenten zouden blijven spelen 
– vooral onder syndicalisten – was de trendbreuk duidelijk. Zelfs de 
communisten – toen voorstanders van een volksfront – waren veel 
milder geworden jegens Oranje.263 Paul de Groot, de voorman van de 
Nederlandse communisten, sprak zich ter gelegenheid van de geboor-
te van prinses Irene uit voor acceptatie van het koningschap.264 De 
sociaaldemocraten gingen het verst. Koos Vorrink, de voorzitter van 
de sdap, zei op 7 augustus in een radiotoespraak over ‘arbeidersbewe-
ging en monarchie’ onder meer: ‘De koning als verpersoonlijking der 
nationale eenheid staat buiten het rumoer van den politieken strijd. 
[...] Hij heeft zich verbonden, los van alle groepsbelangen, het Recht 
te handhaven, zooals dat in de Grondwet is vastgelegd.’265
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1940-1945; Oranjes ‘finest hour’

‘Na jaren van generale repetitie brak het heldendrama aan. Daar ver-
scheen Willem van Oranje in de gedaante van Wilhelmina op het to-
neel van de vaderlandse geschiedenis. [...] Vanuit Londen voorspelde 
ze met diepe overtuiging de overwinning van haar heldenvolk. Het 
maakte zo’n indruk dat de Oranjemythe in die zware jaren een levende 
werkelijkheid werd.’266 C.A. Tamse over Wilhelmina’s Londense jaren.

Wilhelmina’s rol in de oorlog is van verschillende kanten bekeken. 
Het parlementaire vacuüm dat uit de oorlogssituatie voortvloeide, 
bood de koningin de gelegenheid aanmerkelijk meer invloed uit te 
oefenen dan in normale omstandigheden het geval was. Hiervan heeft 
ze met graagte gebruikgemaakt. In een brief van 6 juli 1940 aan haar 
dochter prinses Juliana stelde ze: ‘Ik heb geen (Tweede) Kamer om 
mij te hinderen, dus kan ik naar zakelijke oplossingen streven.’267 Van 
de defaitistische premier De Geer wist ze zich dan ook gauw verlost, 
en zijn opvolger Gerbrandy – allerminst defaitistisch – zou heel wat 
met haar te stellen krijgen. Het meest kenmerkende waarvan anderen 
over deze vorstin getuigen, is haar niet-aflatende strijdvaardigheid. De 
sociaaldemocraat J.A.W. Burger, minister in Londen, schetste Wilhel-
mina als een ‘uitermate respectabele dame’, die zich ‘op onwaarschijn-
lijk intensieve wijze verantwoordelijk voelde voor het wel en wee van 
Nederland en die zich met grenzeloze toewijding voor de belangen 
van haar land heeft ingezet’. De vraag of de koningin vanwege die be-
langen al of niet binnen de perken van de constitutie zou zijn geble-
ven, vond hij in een tijd van oorlog ondergeschikt aan de vraag of ze 
het juiste standpunt had ingenomen. Hiervan zei hij: ‘Zij kende geen 
aarzeling ten aanzien van de hoofdlijn van beleid’, en over Gerbrandy 
dat die ‘[...] toch slechts kon wezen wat hij was vanwege de Koningin’. 
Voor Burger was de cruciale vraag: ‘Wie drukte door, wie liet op dat 
moment geen twijfel toe, wie herkende op gezaghebbende wijze het 
beslissende moment. [...] dààr ligt het moment waarvoor Nederland 
koningin Wilhelmina niet dankbaar genoeg kan zijn.’ Burgers conclu-
sie was dat ‘zij gedragen werd door de kracht van de historie’.268 Hoe-
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wel Wilhelmina als onschendbaar staatshoofd niet is gehoord door 
de parlementaire enquêtecommissie, is haar rol gedurende de oorlog 
genoegzaam bekend, onder meer via het werk van L. de Jong en C. 
Fasseur.269 Hier zal ik me daarom beperken tot de relevantie van het 
‘verhaal van Oranje’, dat wil zeggen tot de ‘kracht van de historie’, zoals 
deze tot uitdrukking kwam in de wisselwerking tussen Wilhelmina en 
het Nederlandse volk op het ‘moment suprême’, toen de mythe op-
nieuw werd beproefd.

Gedurende de oorlogsjaren waren Oranje en Nederland voor com-
municatie vooral aangewezen op de radio. In de jaren 1920 en 1930 
had de radio zich ontwikkeld tot massamedium, een proces waarin 
Nederland voorop had gelopen. Dat de radio zeer geschikt kon zijn 
voor de communicatie binnen de ‘verbeelde nationale gemeenschap’, 
zoals de natie wel wordt gezien, had koningin Wilhelmina al vroeg 
onderkend.270 Op 31 mei 1927 had ze haar eerste radiotoespraak ge-
houden en in 1931 haar eerste kersttoespraak, een voorbeeld dat door 
andere vorsten zou worden nagevolgd.271 Prinsjesdag werd sinds 1933 
verslagen via de radio, en er was van dit medium gebruikgemaakt in 
1934 bij het overlijden van koningin Emma en prins Hendrik en voor 
de aankondiging van de verloving van Juliana en Bernhard in 1936. 
Bij haar oproepen, vóór de oorlog, tot grotere nationale eenheid en 
tot ‘morele herbewapening’ had Wilhelmina eveneens al de radio in-
geschakeld. Ze had toen ervaren hoe groot de respons van deze ra-
diotoespraken onder de bevolking kon zijn.272 Ze kende daarmee de 
impact van dit medium. Hoe ingrijpend de nieuwe situatie van haar 
ballingschap ook voor haar moest zijn, toch valt er daarom wat voor te 
zeggen dat Wilhelmina zich niet helemaal op onbekend terrein begaf. 
Noch haar rol, noch het medium waarvan ze zich vooral zou bedienen, 
was nieuw, en dit gold eveneens voor een deel van de onderwerpen 
waarmee ze zich bezig zou houden. Er zit een zekere continuïteit in.273 
Eigenlijk had ze zich vóór de oorlog al gedragen als de morele leidster 
van haar volk. De hoop uitspreken op de onvermijdelijke bevrijding 
– het meest nadrukkelijke thema – was weliswaar nieuw voor haar, 
maar wijzen op de noodzaak van eenheid en godsvertrouwen was dat 
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bijvoorbeeld weer niet. Absoluut nieuw was evenwel de afwezigheid 
van koninklijke distantie in haar redes voor Radio Oranje, zoals bleek 
uit haar felle toon en woordkeus, met kwalificaties als ‘beul’, ‘folteraar’ 
en ‘moffen’.274 Dit accentueerde haar strijdvaardigheid. Het beeld van 
Wilhelmina, de oude, onbuigzame koningin, ‘die met hoge stem en 
gebalde vuist’ haar volk via Radio Oranje aanmoedigde in zijn strijd 
voor vrijheid en onafhankelijkheid, zou zich nestelen in het collectieve 
geheugen van de Nederlanders.275

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek opnieuw hoezeer koningin 
Wilhelmina zich vereenzelvigde met het ‘verhaal van Oranje’. In een 
markant betoog zette ze in haar eerste radiotoespraak via de bbc, al 
enkele dagen na aankomst in Londen in mei 1940, haar uitgangspo-
sitie en visie op de strijd uiteen. Zeer kenmerkend hiervoor was het 
volgende citaat: ‘Het is omdat de stem van Nederland niet moet, niet 
mag worden gesmoord in deze dagen van verschrikkelijke beproeving 
van Mijn volk, dat ik het ernstige besluit heb genomen het symbool 
van Mijn volk, zooals belichaamd in Mijn Persoon en mijn Regeering, 
over te brengen naar een plaats, waar het gezag kan blijven uitoefenen 
als een levende en sprekende kracht. [...] Teneinde trouw te blijven 
aan de leuze van het Huis van Oranje, van Nederland, van dat ont-
zaggelijke deel van de wereld, dat strijdt voor hetgeen oneindig meer 
waarde heeft dan het leven: Je maintiendrai – Ik zal handhaven.’276

Haar identificatie met Willem van Oranje was zodanig dat ze wel 
werd gekenschetst als ‘Willem van Oranje in mantelpak’.277 Het ‘ver-
haal van Oranje’ was voor haar inspirerend en richtinggevend en de 
wereldoorlog bezag ze naar analogie van de grote vrijheidsstrijd die 
Nederland eerder had gevoerd. De strijd tegen Duitsland was voor 
haar een reprise van de Tachtigjarige Oorlog. Ze zou in haar radiotoe-
spraken de Duitse bezetting dan ook menigmaal vergelijken met de 
strijd tegen Spanje. Zo sprak ze: ‘Gelijk eertijds noch wapengeweld, 
noch de vlammen van den brandstapel [...] onze gewetensvrijheid en 
geloofsvrijheid ooit hebben kunnen uitroeien, zoo houd ik mij over-
tuigd dat ook […] wij [...] zullen herrijzen.’278 Ook in haar radiorede van 
20 maart 1941 herinnerde ze de Nederlanders aan hun geuzenbloed, 
en op 2 september 1943 maakt ze opnieuw een vergelijking met de 
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eerdere tachtigjarige worsteling om gewetensvrijheid.279 Ze zag ‘haar’ 
volk dan ook weer opnieuw als een heldenvolk.

De koningin trachtte via de illegale pers en in gesprekken met En-
gelandvaarders te weten te komen wat er in het bezette Nederland 
leefde, en het kon zijn dat ze dit vervolgens meenam in haar toespra-
ken.280 Zo acht Schaap het mogelijk dat haar opmerking met betrek-
king tot de jodenvervolging in haar toespraak van 17 oktober 1942 een 
reactie was op een eerdere stellingname van Vorrink en Van Rand-
wijk.281 Ze zei toen: ‘Ik deel van harte uw verontwaardiging en smart 
over het lot onzer Joodsche landgenooten; en met mijn geheele volk 
voel ik de onmenselijke behandeling, ja het stelselmatig uitroeien van 
deze landgenooten, die eeuwen met ons samenwoonden in ons geze-
gend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan.’282

Overigens zien we ook hier weer een verwijzing naar historische 
banden. In haar oudejaarstoespraak van 1943 sprak ze van de ‘steeds 
gruwelijker methoden’ van de bezetter en wees ze in dit verband op-
nieuw op het dramatische lot van ‘onze Joodsche landgenooten, wier 
vernietiging helaas bijna een feit is geworden’.283 Hoewel er slechts in 
enkele toespraken specifiek aandacht is besteed aan dit onderwerp, 
is dit dus geen ‘en passant’ en het ‘liefst in een bijzinnetje’ noemen 
van het leed dat de joden werd aangedaan, zoals later wel badinerend 
werd gesteld.284 Fasseur is ingegaan op het verwijt dat Wilhelmina 
met betrekking tot de Holocaust onvoldoende stelling zou hebben 
genomen. Behalve dat haar woorden ‘aan felheid van toon niets te 
wensen overlieten’, heeft ze als staatshoofd kennelijk ter wille van de 
nationale solidariteit de verschillen tussen afzonderlijke groeperin-
gen niet al te zeer willen accentueren.285 Het is een terughoudendheid 
die we in elk geval ook bij oorlogsleiders als Churchill, Roosevelt en 
De Gaulle kunnen signaleren.

‘Vernieuwing’

‘Vernieuwing’ is een thema dat opvallend vaak in koningin Wilhelmi-
na’s radioredes voorkwam. Al in haar toespraak van 12 september 1940 

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)



174 nederland en het verhaal van oranje

voor Radio Oranje meende ze te voorzien dat voor de wederopbouw 
na de bevrijding niet kon worden volstaan met ‘een herbouw naar oud 
model. Een open oog voor de fouten, die in den loop der jaren in ons 
staatsbestel waren ingeslopen, zal gepaard moeten gaan aan het in-
zicht en de moed om de veranderingen aan te brengen, die noodig zijn 
gebleken.’286 Haar stond een politieke en geestelijke vernieuwing voor 
ogen. Zij hoopte dat de oorlog een gelouterd en eendrachtig volk zou 
opleveren dat het initiatief zou nemen tot een grondwetswijziging. 
Deze zou een einde moeten maken aan het politieke onvermogen en 
ze dacht zichzelf daarbij een politiek sturende rol toe. Maar ook dit 
ideaal kwam geenszins uit de lucht vallen. Behalve dat het paste bij 
haar karakter, haar autoritaire visie op het koningschap en haar ideaal-
beeld van de verhouding tussen Oranje en de Nederlandse natie, sloot 
het aan bij haar vooroorlogse politieke ervaringen en bij de discussies 
die toen waren gevoerd in Nederland over de wenselijkheid van staat-
kundige en morele vernieuwing. Het is dus een minder ‘vreemde eend 
in de bijt’ dan Schaap veronderstelt.287 Wilhelmina trok consequent 
lijnen door van voor de oorlog.

Ze stond hierin bovendien niet alleen.288 Ook onder Nederlandse 
ballingen in Londen waren er heel wat die, voortbouwend op voor-
oorlogse discussies, meenden dat het na de oorlog allemaal geheel an-
ders zou moeten worden geregeld. Deze critici van het vooroorlogse 
politieke systeem die staatkundige vernieuwing voorstonden in een 
meer autoritaire richting, kwam koningin Wilhelmina in Londen dan 
ook veel en graag tegen.289 Ze hoorde over de ideeën die er leefden in 
kringen van de Nederlandse Unie, van de ‘gijzelaars van Sint-Michiels-
gestel’ en uit kringen van de illegaliteit, onder andere via de illegale 
pers. Ook hier was sprake van de noodzaak van geestelijke en poli-
tieke vernieuwing. De Engelandvaarders sterkten haar in haar over-
tuiging dat ‘bevrijding niet mocht betekenen terugkeer tot het oude’ 
en dat deze wens tot vernieuwing breed werd gedragen.290

Zo zei ze op 17 oktober voor Radio Oranje: ‘Wie bevrijding zegt, zegt 
ook vernieuwing.’291 Vernieuwing werd een mantra voor haar. Ze heeft 
gemeend dat de tijd rijp was om aan te tonen dat de vorst een grotere 
taak toebedacht kon worden en dat de parlementaire periode een af-
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lopend verschijnsel was. Gelet ook op haar eerdere stellingname was 
hier de wens duidelijk de vader der gedachte. Bovendien heeft ze er 
geen oog voor gehad dat de strijd tegen het fascisme zou kunnen leiden 
tot een herwaardering van het parlementaire stelsel.292 Maar mogelijk 
speelde ook hier de kennis van de vaderlandse geschiedenis op de ach-
tergrond mee en heeft haar Londense ballingschap haar eraan herin-
nerd dat de drie keer dat de Oranjes waren verdreven, ze bij terugkeer 
– in 1672, 1747 en in 1813 – hun positie aanmerkelijk hadden weten te 
versterken. Ook iemand als C.P.M. Romme greep in zijn bijdrage voor 
een nieuwe grondwet bijvoorbeeld terug naar de situatie in 1813.293

Het enthousiasme waarmee Wilhelmina staatkundige vernieuwing 
in autoritaire zin bepleitte en het dedain waarmee ze over ministers 
kon spreken, kwam haar op scherpe kritiek van haar dochter Juliana 
te staan. Deze noemde haar een ‘oude Romanov’ en vond het nodig 
haar moeder erop te wijzen dat de democratie voorop behoorde te 
staan.294 Toch was het Wilhelmina op grond van haar kijk op de ge-
schiedenis duidelijk dat Oranje en de vrijheid bij elkaar hoorden. Ze 
wilde het Nederlandse volk dan ook niets opleggen. In een gesprek 
met de sociaaldemocraat Willem Albarda noemde ze zich ‘een voor-
standster van de vrijheid’.295

Na de Duitse inval sprak uit de vele manifestaties en publicaties van de 
kant van Nederlandse intellectuelen eigenlijk meteen al de behoefte de 
eigenheid van de Nederlandse cultuur en volksaard te onderstrepen.296 
Oranje nam daarbij een uitzonderlijke plaats in. Niet alleen voor ko-
ningin Wilhelmina maar voor het overgrote deel van de Nederlanders 
was tijdens de oorlog het ‘verhaal van Oranje’ het ultieme referentieka-
der. Toen bleek dat dit verhaal het gemeenschappelijke bezit was van 
Oranje en het Nederlandse volk en door beide als richtinggevend werd 
ervaren. Bij de herinnering aan het gemeenschappelijke ‘heldhaftig 
verleden’ paste echter geen vlucht van Oranje. Deze bracht bij velen 
daarom in mei 1940 aanvankelijk verbijstering teweeg. Had bovendien 
prinses Juliana op 8 mei (1940) nog niet gezegd: ‘Een Oranje vlucht 
niet’?297 Van der Heijden, die ruim aandacht besteedt aan de kritiek op 
koningin Wilhelmina, wijst op Jaap Burger, die later als oud-minister 
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blijk zou geven van zijn waardering voor Wilhelmina, maar die aan-
vankelijk een van degenen was die in die eerste meidagen negatief re-
ageerden. Hij sprak van de ‘intense verbittering’ die haar vertrek had 
gewekt. Het duurde dan ook enige tijd voordat overwegend werd ge-
accepteerd dat de ‘oversteek van koningin en kabinet’ verstandig was 
geweest.298 Kritiek hierop werd ook wel publiekelijk geuit. Burgemees-
ter Van Walsum van Zwolle zei bijvoorbeeld voor de lokale omroep: 
‘Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor een Vorstin uit het huis 
van Oranje.’299 Hiertegenover stond echter weer de reactie van burge-
meester In ’t Veld van Zaandam, die als sociaaldemocraat zich in een 
publieke rede op 21 mei 1940 keerde tegen het defaitisme en de verwij-
ten aan Wilhelmina: ‘Moet ik nu als sociaaldemocraat de Koningin in 
bescherming nemen tegen haar trouwste aanhangers?’300

aan koningin wilhelmina301

13 Mei 1940

Neen, ’t was geen vlucht die U deed gaan
Maar volgen, waar God riep;
’k vraag niet, wat U is doorstaan,
Een strijd hoe zwaar, hoe diep.

Wij knielen naast en met U neer,
Tot God de blik, de hand;
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.

En kome dan wat komen mag,
W’aanbidden, zwijgen stil,
De nacht zij zwart, omfloerst de dag,
Geschiede Heer, Uw wil!

Behalve minister-president De Geer waren er meer Nederlanders die 
zich na de Duitse overrompeling lieten leiden door defaitisme en pleit-
ten voor aanpassing. De vroegere ‘sterke man’, oud-premier Colijn, was 
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hier met zijn publicatie Op de grens van twee werelden een voorbeeld 
van. Hiertegenover stonden degenen die vanaf het eerste moment wel 
aan verzet dachten. Zo iemand was Bernard IJzerdraad. Al direct na de 
capitulatie, op 15 mei 1940, had hij zijn Bericht 1 de wereld in gestuurd. 
Deze actie noemde hij Geuzenactie en daarmee was duidelijk dat in zijn 
verzet tegen de Duitsers het ‘verhaal van Oranje’ zijn referentiekader 
zou zijn. In zijn tweede bericht schreef hij dan ook: ‘Eenmaal zullen we, 
evenals in de tachtigjarige oorlog, onze vrijheid heroveren. […] Moed 
en vertrouwen. Ons land zal geen onderdeel van Duitsland worden.’302

Vanaf het eerste moment was Oranje symbool van het nationale ver-
zet. Dit bleek duidelijk op zaterdag 29 juni 1940, toen de prins als eer-
ste van de koninklijke familie zijn verjaardag in bezettingstijd vierde. 
Tevens bleek toen dat prins Bernhard inmiddels door de bevolking 
volledig was aanvaard als Oranje. De bezetter werd erdoor overvallen 
en had alleen aangegeven dat er vanaf openbare gebouwen niet zou 
worden gevlagd. Hieraan hield men zich, maar het publiek ging wel an-
jers dragen, waarvan men wist dat het de lievelingsbloem was van de 
prins, en er was veel oranje te zien. Er werden bloemen gelegd bij het 
standbeeld van Willem van Oranje in Den Haag en bij dat van koningin 
Emma in Amsterdam. Een ooggetuige, de Hagenaar E.W., die een zaak 
had in de Papestraat, vlak bij Paleis Noordeinde, deed later verslag van 
het verloop van de demonstratie.303 Hij zag toevallig dat burgemeester 
De Monchy Paleis Noordeinde verliet en ontdekte toen dat daar felici-
tatieregisters ter tekening lagen. Vervolgens beschrijft hij hoe hij met 
het personeel van de Kuyperstichting de demonstratie op gang bracht:

We stonden met een 20 man voor het paleis, verdeelden de werkzaam-
heden, trokken elk naar een dichtstbijzijnde telefoon en belden ken-
nissen, kantoren, verenigingen met de boodschap ‘kom naar het paleis 
bloemen meebrengen’. Binnen een kwartier waren we op het plein 
voor het paleis weer terug en daar kwamen ze al. Geen twee of drie 
man, drommen, clubs, het leek wel of alle kantoren waren leeggelopen. 
Het passerend publiek deed dadelijk mee, en om 10 uur was het com-
pleet Oranjefeest. Plotseling komt generaal Winkelman aan, met een 
ovatie wordt hij begroet en als hij zijn handtekening heeft geplaatst en 
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zich weer opricht uit zijn gebogen houding, dankt hij het publiek door 
de houding aan te nemen en te salueren. En dan barst het Wilhelmus 
los! Sommigen schreeuwen zich de kelen schor, want het moet er uit, 
anderen zijn te ontroerd om een geluid uit te brengen en staan te hui-
len als een kind. [...] Voor mij, tussen het publiek, staan twee Duitse 
matrozen, die met stomme verbazing deze uitbarsting van liefde en 
trouw staan aan te zien, als het Wilhelmus opklinkt roep ik ze op 
commandotoon toe: ‘Achtung Volkslied.’ Zonder om te zien, springen 
ze in de houding en eerbiedig saluerend blijven ze stram in de houding 
staan, tot de beide coupletten zijn uitgezongen. Verder is er geen mof  
te zien. De Haagse politie loopt tussen ons door, hebben pret voor 6,  
salueren en zingen mee alsof het volop Oranjefeest in vredestijd is. 
Maar het is ook Oranjefeest en hoe…!304

Dat deze gebeurtenis illustratief is voor de impact van het Oranjepa-
triottisme, meende ook mr. S.J.R. de Monchy, burgemeester van Den 
Haag, die hiervan later zou zeggen: ‘Overduidelijk kwam nu aan den 
dag dat ons volk meer aan Oranje gehecht was dan ooit tevoren. Van 
de verbijsterde, hier en daar zelfs verbitterde stemming over het ver-
trek der koningin was niets meer overgebleven. Met ontroering gaf 
men zich over aan zijn nationale gevoelens, verheugd die zo algemeen 
gedeeld te vinden.’305 Willem Drees zou deze gebeurtenissen kenschet-
sen als ‘de eerste grote openbare manifestatie van het nationale be-
wustzijn van het Nederlandse volk onder de bezetting’.306

De bezetter had ervan geleerd en onderkende de impact van Oranje. 
De ‘Rijkscommissaris voor het Nederlandsche bezette gebied’ maakte 
begin augustus, voorafgaand aan de verjaardagen van prinses Irene 
(5 augustus) en die van koningin Wilhelmina (31 augustus), bekend 
dat ‘demonstraties en betoogingen voor de Koningin of andere leden 
van het Huis van Oranje, dat den oorlog tegen het Grootduitsche rijk 
hardnekkig voortzet’, waren te beschouwen als demonstraties en be-
togingen tegen de bezettende macht. Ook kerkelijke bijeenkomsten 
waarin blijk zou worden gegeven van aanhankelijkheid aan het Huis 
van Oranje, vielen hieronder.307 Het georganiseerde Oranjepatriot-
tisme, zoals dit tot uitdrukking kwam in de Oranjeverenigingen, was 
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uitgeschakeld, maar emotioneel zou het aan betekenis winnen. In een 
schrijven ‘van hart tot hart’ aan de leden had het bestuur van de Bond 
van Christelijke Oranje-Verenigingen begin juli 1940 bijvoorbeeld be-
richt dat de volgende Oranjevaan niet zou verschijnen. Ondanks de 
repressie waagde het bestuur echter onder meer te stellen: ‘In trouwe 
Nederlandsche harten is de dankbare herinnering aan wat de Konin-
gin in Haar wijs beleid, in trouw, in gebed en getuigenis en edel voor-
beeld, gedurende meer dan veertig jaren was, onuitroeibaar.’308 Tevens 
werden de leden ertoe opgewekt met elkaar contact te onderhouden 
en ‘elkaar te bemoedigen en sterken in de zekerheid:

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer.

De zeggingskracht van het ‘verhaal van Oranje’ als gedeeld narratief en 
daarmee als gemeenschappelijke bron van inspiratie bewees zich ge-
durende de oorlogsjaren op verschillende manieren. Wilhelmina be-
sefte dat deze zeggingskracht niet alleen voor haar gold, maar voor het 
Nederlandse volk als zodanig. Dat ze zich bovendien bewust was van 
de symboliek van Oranje, blijkt uit tal van haar beslissingen. Zo liet ze 
in het voorjaar van 1940, bij de doop van prinses Irene in Londen in de 
Royal Chapel van Buckingham Palace, de Nederlandse strijdkrachten 
fungeren als peetooms van het prinsesje. En later werd prinses Mar-
griet petekind van de Nederlandse koopvaardij.309

bij een foto
van prinses irene en prinses beatrix310

Prinsesje, Prinsesje, wat word je al groot!
Wat is het toch lang reeds geleden,
Dat wij je, hier, zelve hebben gezien
Helaas! – het kan niet in ’t heden.

Dat onlangs je Vader je even bezocht,
Veel foto’s toen ook heeft genomen,
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Dat juichte een ieder hier hartelijk toe,
Zij zijn goed overgekomen.

Je speelt hier zoo rustig met blokken en zoo
En Beatrix wil je graag helpen.
Wat zal, als je keert, Prinsesseke kind,
De vreugd ons dan overstelpen.

Heel Nederland tooit zich met rood-wit-en-blauw,
Elk zal met Oranje zich sieren.
Wij zullen met heel ons Koninklijk Huis
Spontaan het Oranjefeest vieren.

Verder heeft Wilhelmina haar schoonzoon, prins Bernhard, tijdens de 
oorlog bij tal van zaken betrokken. Zo was hij aanwezig bij veel van 
haar ontmoetingen met de Engelandvaarders, en bij haar afwezigheid 
nam hij de honneurs waar.311 Ze heeft hem zelfs zeer bewust ingezet 
in functies die voor haar als vrouwelijke Oranje toen onbegaanbaar 
waren. Overigens zal dit afzien als vrouw van het specifiek militaire 
haar niet zo gemakkelijk zijn gevallen. Ooit had ze aan haar Engelse 
gouvernante miss Elisabeth Saxton Winter geschreven: ‘I always have 
had such a military heart and I feel myself half like a soldier at his post 
and duty’ en later zei ze tegen haar particulier secretaris Thijs Booy: 
‘U moet bij veel dingen bedenken, dat ik tenslotte een militair ben.’312 
Zo werd Bernhard al op 18 november 1940 benoemd tot hoofdver-
bindingsofficier (Chief Liaison Officer) tussen de Nederlandse en de 
Britse strijdkrachten en hij zou aan het eind van de oorlog eindigen 
als opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.313 Op deze 
manier kreeg hij ook vanuit een eigen rol te maken met de Engeland-
vaarders en het verzet en zou hij degenen die onder zijn commando 
stonden ook via Radio Oranje kunnen toespreken. De verwevenheid 
van deze aangetrouwde Oranje met het nationale verzet en daarmee 
met heldendom, is dus niet uit de lucht komen vallen. Hij werd sim-
pelweg in het ‘verhaal van Oranje’ ingepast, en dit maakt zijn plaats in 
het naoorlogse Nederland – waar ik nog op terugkom – verklaarbaar.
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Oranje was alomtegenwoordig. Het begon al met de Nederlandse of-
ficieren, die in Scheveningen in het ‘Oranje Hotel’ verbleven, en de En-
gelandvaarders, die elkaar in Londen uiteraard ontmoetten in ‘Oran-
jehaven’ en voor wie de koningin een zodanige betrokkenheid toonde 
dat ze de ‘Moeder van “Oranjehaven”’ zou worden.314 Verder verwezen 
tal van verzetsbladen en verzetsorganisaties naar de grote strijd uit het 
verleden en daarmee meestal naar Oranje, vaak in de naamgeving en 
nog vaker door de redactionele aandacht die eraan werd besteed. Wat 
hun namen aangaat, waren er bladen als De Oranjekrant, De Geus, Het 
Oranjebulletin, Voor Koningin en Vaderland, Je Maintiendrai, dit laatste 
naar het devies van de Oranjes. Het eerste nummer van Vrij Nederland 
verscheen op 31 augustus 1940, de verjaardag van koningin Wilhelmi-
na, en de begeleidende brief had als kop: ‘Nederland voor Oranje.’315 
Bovendien werd in de illegale pers altijd veel aandacht besteed aan het 
Oranjehuis. Dit betrof zowel de toespraken van de koningin als aller-
lei nieuws rond de koninklijke familie, zoals reizen of de geboorte van 
prinses Margriet in Canada. Mensen in bezet gebied vonden er troost 
in zilveren dubbeltjes met de beeltenis van koningin Wilhelmina als 
broche te dragen en koesterden fotootjes van de Oranjes in balling-
schap die door de illegaliteit werden verspreid. Ze beurden elkaar ook 
op door elkaar te begroeten met O.Z.O. (Oranje zal overwinnen) of dit 
op de muren te kalken. Van Randwijk vertelde in zijn herinneringen 
dat na een opbeurende radiotoespraak van de koningin (10 september 
1940) ‘het O.Z.O. op alle muren en schuttingen verscheen’, en Rutten 
zou wat de invloed van Oranje aangaat later stellen: ‘Het vuur brandde 
Oranje [...].’316

uit het diepst van mijn hart317

Ik snak naar een dag, vol van rood, wit en blauw,
Met den zwier van Oranje er boven,
Ik snak naar ’t Wilhelmus met zijn hou en zijn trouw,
Waarin hollanders kunnen gelooven.

De Duitsers noemden de invloed van het populaire nieuws van bbc 
Home Service en van Radio Oranje ‘überragend’ en klaagden over ‘das 
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ständige Abhören des englischen und des “Oranje”-Senders’.318 In juli 1942 
werd in een rapport van de Wehrmacht de Nederlandse bevolking ‘uit-
zonderlijk Oranjegezind genoemd’, ‘méér zelfs dan voor de oorlog’.319 
Hoe sterk de band met het Oranjehuis tijdens de oorlog op zeer kri-
tieke momenten kon spreken, blijkt uit het beeld dat Jolande Withuis 
schetst van Pim Boellaard tijdens zijn gevangenschap in het Oranje-
hotel. Deze verzetsheld, overtuigd dat hij de volgende dag zou wor-
den gefusilleerd, oefende voor een eervolle terechtstelling. Hij stelde 
zich voor dat hij voor een vuurpeloton zou komen te staan. Vervolgens 
vroeg hij zich af of hij rustig stil zou kunnen staan, en om het concreter 
te maken stelde hij zich voor dat het kijkgat in de deur de loop van 
een geweer zou zijn. Toen hij wist dat hij zich zou kunnen beheersen 
en ‘Leve de koningin’ zou kunnen roepen, en hij een keer voor zichzelf 
had gezegd dat hij hiertoe dus in staat was, werd hij rustig. Withuis 
noemt de liefde van Boellaard voor het koningshuis dan ook ‘een van 
de emotionele grondslagen van Boellaards bestaan, van zijn identiteit’. 
Hij vertelde haar dat een keer twaalf jongens net voordat ze werden 
doodgeschoten volgens afspraak tegelijk riepen: ‘Leve de koningin!’320 

Voor Radio Oranje was het niet alleen koningin Wilhelmina die de 
Nederlanders herinnerde aan hun volharding, zoals deze was gebleken 
bij de heldenstrijd van tachtig jaar en die een beroep deed op geuzen-
bloed van de voorouders. Dit deden ook anderen. In de radiotoespra-
ken van A. den Doolaard gebeurde dit met regelmaat, zeer bewogen en 
uiterst beeldend. Zo was op 16 januari 1943 zijn thema ‘De boodschap 
van den prins van Oranje’. Hierin stelde Den Doolaard dat de strijd 
ging om vrijheidsdrang of tirannie, een strijd tussen het ‘Hitlervolk’ 
en het ‘Geuzenvolk der Nederlanden’. Het ging om de boodschap ‘van 
den grootsten fakkeldrager onzer vrijheid, prins Willem van Oranje’.321 
De keuze zoals hij deze schetste was ‘het oog gericht op God’: ‘[...]voor 
of tegen den Prins van Oranje!’ En op 17 december 1944 citeerde hij 
om zijn toehoorders te bemoedigen Willem van Oranje en Wilhel-
mina zelfs beiden. Zoals hij besloot, gingen ze als het ware in elkaar 
op: ‘Het vorstelijk vertrouwen van den Vader des Vaderlands werd 
niet beschaamd. Het Koninklijk vertrouwen van ’s Lands Moeder zal 
evenmin beschaamd worden.’ In zijn toespraak van 1 januari 1945 her-
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innerde hij eraan dat vóór de Duitsers de Nederlanders Alva te slim af 
waren geweest om vervolgens weer te verwijzen naar de moed van ‘de 
grootste verzetsman uit onze geschiedenis, Prins Willem van Oranje’.322

Het was niet altijd allemaal even zwaar aangezet. Zo zong Jetty Pearl 
ter aanmoediging van de bevolking in bezet Nederland voor Radio 
Oranje onderstaand Sint-Nicolaasversje:

Zie ginds komt de stoomboot uit Engeland aan,
Hij brengt ons Will’mientje, ik zie haar al staan,
Hoe waaien de wimpels van rood, wit en blauw,
Laat Hitler maar stikken, wij blijven haar trouw323

Oranje mocht dan een bijna natiebrede motivatie bieden, dit bete-
kende allerminst dat de Nederlandse regering tijdens haar Londense 
ballingschap een harmonieus gezelschap vormde. Mr. Burgers eerder 
vermelde relativering van de vraag of koningin Wilhelmina toen ‘bin-
nen de perken van de constitutie’ zou zijn gebleven, werd tijdens de 
oorlogsjaren zeker niet op deze zelfde relativerende manier door al 
haar ministers ervaren. De notulen uit de ministerraad en de persoon-
lijke archieven van de ministers uit de oorlogsjaren getuigen van frus-
traties. De spanningen over verschillen van inzicht, bijvoorbeeld over 
de positie van prins Bernhard, die ze koste wat kost benoemd wilde 
zien tot opperbevelhebber van land- en zeemacht in het bevrijde Ne-
derland, of over het noodparlement, konden hoog oplopen. Bewinds-
lieden beklaagden zich er bovendien over dat het de koningin ontbrak 
aan respect voor haar ministers.324 Ze hield ook lang vast aan haar foute 
taxatie dat de Nederlanders overwegend ingrijpende staatkundige ver-
nieuwingen – en dan nog wel in autoritaire zin – zouden voorstaan. Ze 
onderkende daarbij onvoldoende de definitieve wending in de publie-
ke opinie in de richting van waardering voor de parlementaire demo-
cratie, die juist door de strijd tegen de bezetter was teweeggebracht.325

Toch werd koningin Wilhelmina uiteindelijk niet afgerekend op 
haar missers en tekortkomingen, maar gewaardeerd om haar inspire-
rende leiderschap. Dit was gebaseerd op haar eigenzinnige veronder-
stelling een historische roeping te hebben, wat leidde tot een compro-
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misloze houding jegens de nazi’s en tot een onwankelbaar getuigenis 
als het ging om de nationale vrijheid en onafhankelijkheid. Hierdoor 
werd Wilhelmina als ‘Moeder van het verzet’ voor haar tijdgenoten de 
incarnatie van de Oranjemythe, de ideale draagster van het ‘erfcha-
risma’ van de Oranjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek zowel 
koningin Wilhelmina als het Nederlandse volk geïnspireerd door het 
‘verhaal van Oranje’. Voor een categorie als het communistische verzet 
lag dit wel anders. Dit kwam tot uiting bij de bevrijding van Dachau, 
toen de daar aanwezige communisten er blijk van gaven dat het Wil-
helmus voor hen niet het vanzelfsprekende volkslied was.326 Waar het 
verzet over het algemeen was doordesemd van Oranjepatriottisme, 
gingen ‘communisten en patriotten’ hier uiteen.327

Wilhelmina zag zichzelf als leidster in de traditie van de Oranjevorsten 
en zag haar volk als het heldenvolk dat opnieuw tegen overmacht stand-
hield. Geen wonder dat zij teruggreep naar de Tachtigjarige Oorlog en 
de Nederlanders herinnerde aan hun geuzenbloed en aan de worste-
lingen uit het verleden. Haar gebruik van de geschiedenis als inspiratie 
was zeker niet altijd conform de ‘gedistantieerde analyse’ van de vakge-
leerde, maar wel effectief omdat het ‘verhaal van Oranje’ deel uitmaakte 
van de gemeenschappelijke geschiedenis van de Nederlanders.328 De 
bevolking putte er moed uit, en bovendien vervulde Wilhelmina haar 
rol zo op een wijze zoals de Nederlanders dit op grond van het ‘verhaal 
van Oranje’ van een Oranje verwachtten. In dit sociale rollenspel werd 
zij hierdoor tot pendant van haar volk en kon ze uitgroeien tot een na-
tionaal symbool van vlees en bloed, de ultieme verpersoonlijking van 
de Oranjemythe, zoals Tamse dit ook schetst.329 Deze symboliek spreekt 
duidelijk uit onderstaand lang verzetsgedicht, dat qua inhoud en vorm-
geving naar analogie van het Wilhelmus is opgezet:

31 augustus 1940330

Wil’mina van Nassouwe
Ben ik van Dietschen bloed,
Het vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
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Princesse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
’t Bewind van ’t oud Germanje
Heb ik altijd geëerd.

In vree met elk te leven
Heb ik altijd betracht,
Nochtans ben ik verdreven,
Om land, om luid gebracht;
Maar God zal mij regeeren
Als een goed instrument,
Dat ik zal wederkeeren
In mijnen regiment.

Laat vreemd geweld ons drukken
En neerslaan wat weerstreeft,
Toch kan ’t mij niet ontrukken
Wat diep in ’t harte leeft;
Dat is de liefd’en trouwe
Door mijn geslacht verpand,
Wat kwaad de vijand brouwe
Aan ’t dierbaar vaderland.

Het stormgetij moog’wassen,
De golven mogen woên,
De vuurmond moge bassen
En alles daav’ren doen;
Toch schrijf ik op mijn vane,
Ontplooit op Britsche reê,
Hoort toe mijn onderdanen:
’t Aloud ‘Je Maintiendrai’.

En waar mij God moog’leiden,
Hoe lang mijn zwerftocht duur’,
’k Blijf niettemin verbeiden,
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Het blij bevrijdingsuur.
Eens klinkt ‘Oranje boven’
Weer uit der mijnen mond,
Dan zal ons danklied loven,
Hem, die verlossing zond.

Langs onbegrepen wegen,
Voert vaak der volk’ren lot,
Maar ’t eind wordt immer zegen,
Waar ’t bidden klimt tot God.
Laat dan de Heer maar waken,
’t Is wijsheid wat Hij doet,
Zoo zal hij alles maken,
Dat g’u verwond’ren moet.

Met al hun dapper vechten,
Met al hun stout lawijt,
Zij zullen ons niet knechten
De machten van deez’tijd;
Tenzij het Woord des Zwijgers,
Moedwillig werd verzaakt:
’k Heb met den Heer der Heeren,
Een vast verbond gemaakt.

Ik wek U op te blijven
Vertrouwen t’allen stond,
Dan zullen wij verdrijven,
Die nu ons hart doorwondt,
God zal ’t ons doen gelukken
Op zijn bepaalden tijd,
Zijn hand zal ons ontrukken
Aan ’s vijands macht en nijd.

Na ’t zuur zal ons verblijden
Het zeer begeerde zoet,
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Gelouterd door het lijden,
Zien wij het einde goed.
Ik keer dan tot U weder,
Wat lijkt die toekomst schoon,
En ’k leg dan met U neder
Mijn danklied voor Gods troon.

Aan u, mijn onderdanen,
Mijn vorstelijk saluut,
Totdat mijn leeuw verdrijve
Der Nazi’s attribuut.
Straks wijken ’s vijands horden,
Straks zwijgt het droef geween,
Als ’t weer zal zijn geworden:
oranje en neerland: een!

Dit teruggrijpen naar de Tachtigjarige Oorlog maakt het begrijpelijk 
dat ook na de bevrijding de strijd tegen Duitsland geruime tijd zou 
worden geduid als een reprise van de strijd tegen Spanje. Hier kom 
ik in het volgende hoofdstuk op terug. De wijdverbreide waardering 
voor Oranje bleek uit het enorme enthousiasme bij terugkomst en uit 
velerlei reacties en commentaren.331 Bij tal van feestelijke gelegenhe-
den werd uiting gegeven aan gevoelens van blijdschap. Nederland ver-
keerde in 1945 aanvankelijk in een vreugderoes. De attributen en ritu-
elen die bij het Oranjepatriottisme horen, hadden de oorlog glansrijk 
doorstaan. Terwijl de nationale driekleur, de oranje wimpel en oranje 
sjerpen door de bezetter verboden waren geweest, werden de straten 
en pleinen in steden en dorpen als bij toverslag weer rood, wit, blauw 
en oranje gekleurd. De schoolkinderen werden in snel tempo weer 
oude nationale liederen geleerd met veel liefde voor Oranje en het va-
derland erin, zodat op de eerste Koninginnedag (31 augustus) weer 
aubades gegeven konden worden. Waar de teruggekeerde leden van 
de koninklijke familie in het publiek verschenen, werden ze uitbundig 
toegejuicht en toegezongen en veelvuldig werd op hen getoost, zelfs 
met oranjebitter dat men voor deze langverwachte gelegenheden had 
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bewaard. Voor de katholieke Volkskrant was ‘het Vaderland één vlag-
genzee’ met ‘overal oranje’.332 Wat betreft de publieke reacties en com-
mentaren, verwoordde het protestantse dagblad Trouw de gevoelens 
bij Wilhelmina’s terugkeer als volgt: ‘In Haar staat ons volkslied, het 
Wilhelmus levend onder ons.’333 Ook op bijeenkomsten van de sdap 
vlak na de oorlog was rood, wit en blauw te zien en weerklonk menig-
maal het Wilhelmus.334 Op de vooravond van de eerste Koninginnedag 
in 1945 werd in het sociaaldemocratische Vrije Volk gewag gemaakt 
van ‘gevoelens van genegenheid en bewondering’ voor de draagster 
van de kroon en van ‘warme genegenheid en bewondering voor de on-
buigzame vrijheidsstrijdster’.335 Deze lof zou in de naoorlogse periode 
veelvuldig klinken. Boven het redactionele commentaar in de Volks-
krant ter gelegenheid van haar verjaardag in 1946 stond: ‘Wilhelmina, 
Moeder des Vaderlands’.336 Mieke Aerts wijst erop dat deze aanduiding 
Wilhelmina vooral goeddeed omdat dit een toespeling inhield op Wil-
lem van Oranje, de Vader des Vaderlands, haar verre voorouder. Daar-
mee zou het tevens neerkomen op een verwijzing naar haar visie op de 
vaderlandse geschiedenis als ‘het door God geleid zijn van ons volk, in 
verleden, heden en toekomst’.337

Mythisch geïnspireerd leiderschap

Tamse heeft koningin Wilhelmina en Charles de Gaulle met elkaar 
vergeleken.338 Hier valt in meerdere opzichten wat voor te zeggen. 
Behalve dat het om twee autoritaire persoonlijkheden gaat, die niet 
bepaald gemakkelijk waren voor hun omgeving, en er sprake was van 
wederzijdse bewondering, hebben beiden voor hun land in de oorlog 
een belangrijke rol gespeeld.339 Ook de opvallend vurige passie voor 
hun vaderland hadden ze gemeen. Wilhelmina had ‘altijd groot van 
Nederland gedacht’ en De Gaulle kon zich La France niet voorstellen 
zonder de ‘Grandeur’.340 Beiden voelden zich de verpersoonlijking van 
de natie zelf en lieten zich daarbij inspireren door het nationale verle-
den. Voor Wilhelmina stond dit verleden in het teken van het ‘verhaal 
van Oranje’ en ze deelde dit met haar volk. Voor De Gaulle viel zijn 
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inspiratie niet samen met de ‘mythe van de Franse Revolutie’ maar, 
zoals hij zijn Mémoires begon, liet hij zich leiden door ‘une certaine idée 
de la France’, dat hij zich van kindsbeen had gevormd, en dat was het 
‘eeuwige Frankrijk’.341

Dit betekent dat de ‘mythe van de Franse Revolutie’ en een bepaald 
denkbeeld omtrent Frankrijk niet voor de Franse natie op eenzelfde 
wijze functioneerden als de Oranjemythe voor de Nederlanders. De 
mythe van de Franse Revolutie kon weliswaar richtinggevend zijn 
voor individuen en afzonderlijke, republikeinse groeperingen, maar 
deze werd door Fransen die de Revolutie nog steeds betreurden – een 
groot gedeelte van rechts Frankrijk – hartgrondig gehaat.342 Tijdens 
de Derde Republiek en ook nog gedurende het interbellum stond de 
mythe van de Franse Revolutie niet zozeer voor de eenheid maar voor 
datgene waarover Frankrijk tot op het bot was verdeeld. Frankrijk 
viel toen, zo stelt Von der Dunk, ‘ten prooi aan ernstige politieke en 
ideologische gespletenheid’.343 De nederlaag van de Derde Republiek 
werd ervaren als ‘triomf van de reactie en antirepublikeinse stromin-
gen’. Maarschalk Pétain werd chef de l’État français, waarmee men af-
scheid nam van het gehate woord ‘republiek’. Uit afkeer van de Franse 
Revolutie proclameerde de antidemocratische, rechtse aanhang van 
Vichy de nationale revolutie, met een eigen slogan ‘werk, gezin en 
vaderland’, die de revolutionaire leus ‘vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap’ moest doen vergeten.344

Na de oorlog suggereerde de gaullistische mythe dat Vichy nooit 
had bestaan. De Franse Republiek zou onbezoedeld zijn blijven voort-
bestaan in De Gaulle persoonlijk en daarom behoefde de Republiek 
niet opnieuw te worden uitgeroepen.345 De oorlog had in het teken 
gestaan van strijd voor de democratie en in beide landen was de de-
mocratie daarmee hechter geworteld en leefde de wens de democratie 
te verbeteren, mede door constitutionele hervormingen. In Frankrijk, 
waar de volkssoevereiniteit werd erkend als basis van de democratie, 
was het antwoord op de vraag of er een nieuwe grondwet moest ko-
men aan het volk. Aan de Nederlandse Grondwet lag geen gedeelde 
visie op de soevereiniteit ten grondslag. Na de pacificatie van 1917 fun-
geerde de constitutie eerder als contract waaraan de zuilen met hun 
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verschillende visies zich hadden verplicht. Dit vormde de basis van 
het ‘Bestel’, zodat ‘respect voor de democratie’ in Nederland algauw 
neerkwam op ‘respect voor de bestaande regels’, zeker bij felle tegen-
standers van een grondwetsherziening, zoals de antirevolutionairen. 
Van uitstel kwam hier afstel.346

De maatschappelijke betekenis van een gedeeld verhaal

Zowel tijdens het interbellum als gedurende de Tweede Wereldoor-
log had Nederland inspiratie gezocht en gevonden in het ‘verhaal van 
Oranje’. Dit gold niet meer alleen ‘burgerlijk’ Nederland maar sloot 
uitdrukkelijk ook links Nederland in. Als de historicus G.A.C. van der 
Lem opmerkt dat na de Duitse inval vaderlandse historici zich haast-
ten Oranje als vrijheidsstrijder op te eisen, signaleert hij dit. Hij wijst 
in dit verband op ‘drie rode historici’ Berkelbach van der Sprenkel, 
Presser en Romein – ‘rood, roder, roodst’. Romein had al in 1938 ge-
steld dat Oranje ook voor hem de ‘vader des vaderlands’ was. Presser 
publiceerde in 1941 onder pseudoniem De Tachtigjarige Oorlog waarin 
hij de ‘Oranjelegende’ prees, en J.W. Berkelbach van der Sprenkel pu-
bliceerde de brochure De vader des vaderlands.347 Hierin worden Oran-
jes principiële stellingname voor vrijheid en verdraagzaamheid en zijn 
volharding nog eens benadrukt. Bij hem is Oranje de redder van zo-
wel de politieke als van de geestelijke vrijheid. Bovendien bleek, zoals 
Martha Nussbaum zou stellen, het narratieve ten goede te komen aan 
de verbeeldingskracht.348 De kracht van het ‘verhaal van Oranje’ was 
namelijk dat het niet primair een theorie of een afgeronde visie op de 
natie betrof, maar dat het een verhaal was dat zowel vaderlandsliefde 
als de veelvormigheid van de natie insloot, dat stond voor waarden als 
vrijheid, verdraagzaamheid en vredelievendheid, dat vaak beeldend 
vertelde van mensen die eerder in moeilijke omstandigheden zich 
voor deze waarden hadden ingezet en ondanks grote opofferingen 
hadden weten vol te houden. Renans ‘heldenverhaal’ dus, een verhaal 
dat al aan de vooravond van de wereldoorlog natiebreed weerklank 
ondervond. Dit was mogelijk omdat de verschillende stromingen el-
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kaar tot op zekere hoogte de ruimte hadden gelaten zich elk op eigen 
wijze met deze mythe te identificeren. Belangrijk was ook dat de er-
mee verbonden Oranjedynastie werd vertegenwoordigd door konin-
gin Wilhelmina, door wie de Oranjemythe een uiterst markant gezicht 
kreeg.349

Het mythische aspect ervan was niet ten koste gegaan van zeggings-
kracht. Integendeel. De verklaring voor deze zeggingskracht is onder 
meer te vinden bij de Franse filosoof Paul Ricoeur, die mythen en 
symbolen ziet als ‘niet te herleiden expressievormen van fundamen-
tele ervaringen en verlangens’, die richting geven aan wat een mens te 
doen staat.350 Zoals tijdens het interbellum – toen de verzuiling zeer 
manifest werd – er een gunstige invloed uitging van het ‘verhaal van 
Oranje’ op de sociale cohesie, bleek het richtinggevend gedurende de 
oorlog. Velen ontleenden hier toen inspiratie aan en putten er troost 
uit. Er is op dit gebied geen wezenlijk verschil te melden tussen Oran-
je, de elites en het grote publiek. We kunnen daarom concluderen dat 
het ‘verhaal van Oranje’ in de eerste helft van de twintigste eeuw ook 
zijn sociale functie heeft bewezen – een functie die Durkheim en Ma-
linowski nationale mythen toedenken. Het ‘verhaal van Oranje’ kan 
daarom tevens worden gerekend tot het ‘maatschappelijke kapitaal’ 
waarnaar Renan in zijn lezing over de natie verwees.351

In de interpretaties van het ‘verhaal van Oranje’ van Kernkamp van 
voor de oorlog en van Berkelbach van der Sprenkel van tijdens de 
oorlog stond de vraag centraal naar de essentie van Oranjes politieke 
boodschap. In beide gevallen werd behalve de inzet voor vrijheid en 
verdraagzaamheid Oranjes inbreng gezien als eerste aanzet tot de-
mocratie.352 Dit paste bij de strijd voor de democratie die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was gestreden. Een dergelijke benadering zou 
in principe een volmondige acceptatie betekenen van de democratie, 
maar voor de meerderheid van de Nederlanders zat dit er toen nog 
niet in.
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hoofdstuk iii

de natie als gezindheid 
(1945-1950)

Het Oranjepatriottisme als civil religion rond Oranje

In Renans eerdergenoemde Sorbonne-lezing ‘Qu’est-ce qu’une nation?’ 
was de nationale herinnering met haar nederlagen en overwinningen 
en de daarbij behorende gemeenschappelijk beleefde emoties de dra-
gende gedachte voor het natiebesef. De Tweede Wereldoorlog en ver-
volgens de bevrijding hadden heel wat gemeenschappelijk beleefde 
emoties teweeggebracht. Daarom is het niet zo verbazingwekkend dat 
deze lezing, waarin bovendien de band tussen Nederland en het Huis 
van Oranje expliciet werd vergeleken met een ‘innig huwelijk’, in 1945 
in vertaling in Nederland uitkwam. In de geest van Renan schetste 
H.R. Hoetink in zijn inleiding op de lezing de naoorlogse periode als 
een tijd waarin het Nederlandse volk, ‘sterker dan te voren, het ge-
voel heeft te zijn samengesmeed in het vuur van gemene beproeving, 
nu het zich nog zo warm en levendig bewust is van het tezamen als 
volk, als natie doorstane leed en van de tezamen doorleefde vreugde 
der eindelijke bevrijding [...]’.1 Hoetinks visie en de vele publicaties en 
manifestaties van na de oorlog waarin de eigenheid van Nederland en 
de Nederlanders een centrale plaats innamen, tonen aan dat het na-
tiebesef door de oorlog was geactiveerd, en de traditionele Oranjezon 
stond daarbij in het zenit.2

Koningin Wilhelmina werd tijdens de oorlog door de overgrote 
meerderheid van de Nederlanders ervaren als ‘ziel in het verzet’, en zij 
was daarmee de belichaming geworden van het ‘verhaal van Oranje’.3 
Haar terugkeer was daardoor een triomf. Volgens De Jong was geen 
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Oranje ‘ooit in Nederland een zo algemeen vereerde figuur’ geweest 
als Wilhelmina sinds ’40, en deze ‘nationale, bijna mythische figuur’ 
is ze nog geruime tijd na haar dood gebleven. De overwegingen van 
haar latere critici sluiten daarom allerminst aan bij de beleving van de 
Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hadden mee-
gemaakt.4 Hoe natiebreed de Oranjeliefde na de oorlog was, spreekt 
bijvoorbeeld uit de ode van twaalf coupletten aan Wilhelmina voor 
het officiële gedenkboek Vijftig jaren, die de radicale, religieus socia-
liste Henriëtte Roland Holst schreef. Veelzeggend is strofe vijf:

’t Beste der Oranjes, die ons regeerden
Voorheen – het zal weldra vier eeuwen zijn –
Herleefde in U: standvastigheid in pijn
En tegenspoed, en fier onrecht braveren.5

Roland Holsts biograaf Elsbeth Etty zegt hiervan: ‘Onder invloed van 
de oorlog en de mildheid van haar oude dag had “rode Jet” zich tot 
“Oranjeklant” ontwikkeld.’6 Ook de verhouding tussen de Nederland-
se communisten en Oranje was aan het eind van de oorlog niet meer 
dezelfde als ervoor.7 Sindsdien bleken er momenten te zijn van weder-
zijdse waardering.

Oranje stond voor eenheid in verscheidenheid en had al in het verzuilde 
Nederland van voor de oorlog zo goed als natiebrede erkenning gekre-
gen als antitotalitair symbool van vrijheid, verdraagzaamheid en vader-
landsliefde. Tijdens de oorlog hadden veel Nederlanders inspiratie ge-
vonden in het ‘verhaal van Oranje’ en de rol van Wilhelmina hield er een 
bevestiging van in. Anders gesteld: de oorlog had Wilhelmina de kans 
geboden het Oranjekoningschap opnieuw te legitimeren via een herbe-
leving van het ‘verhaal van Oranje’. Geen wonder dat dit ook van grote 
invloed zou zijn op duiding en verwerking van de Tweede Wereldoor-
log. In dit klimaat vonden de Nederlanders elkaar in de naoorlogse pe-
riode meer dan ooit in het Oranjepatriottisme, dat de kern vormde van 
een vitale civil religion.8

Het begrip civil religion is hier van toepassing zoals de Amerikaan-
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se socioloog Robert Bellah dit in de jaren 1960 introduceerde.9 Het 
is opvallend dat nogal wat elementen die hij kenmerkend acht voor 
de Amerikaanse civil religion overeenkomen met de Nederlandse in 
deze periode. Globaal gesteld betreft de civil religion in beide landen 
een min of meer samenhangend geheel van waarden, vervat in een 
gedeeld verhaal, dat is geworteld in het nationale verleden en dat 
een religieuze dimensie heeft.10 Gelet op deze overeenkomst, was het 
daarom niet louter beleefdheid dat de Amerikaanse president Frank-
lin D. Roosevelt, tijdens zijn welkomsttoost gedurende haar bezoek 
aan de Verenigde Staten, Wilhelmina toesprak als ‘a great leader’ van 
een land ‘dat dezelfde soort van menselijke rechten en dezelfde soort 
van nationale onafhankelijkheid liefheeft als het Amerikaanse volk’.11

De civil religion greep in beide naties terug op de vrijheidsstrijd ge-
durende de ontstaansgeschiedenis. Religieuze pluriformiteit stond 
centraal en hoewel het protestantisme domineerde, was er de invloed 
van de verlichting. Waar het gaat om de relevantie van de godsdienst 
voor de samenleving, nader gepreciseerd: waar de gelovigen op grond 
van een specifieke theologische aanname staat en maatschappij wil-
len inrichten en vormgeven naar Bijbelse richtlijnen, wordt wel ge-
sproken van public theology.12 Nu mag Amerika als ‘almost chosen peo-
ple’ (Lincoln) of ‘Gods New Israel’ (John Winthrop) in de Verenigde 
Staten meer weerklank hebben ondervonden en ondervinden dan 
dat Nederland als ‘Israël van het Westen’ ooit weerklank ondervond, 
maar als minderheidsopvatting leefde dit ook in Nederland. Het 
meest markant kwam dit tot uitdrukking in de public theology van 
orthodox-protestants Nederland ofwel de christelijk-nationale ideo-
logie van ‘God, Nederland en Oranje’.13 Deze was gebaseerd op Groen 
van Prinsterers interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’, en veel Ne-
derlanders, onder wie koningin Wilhelmina – zoals uit woord en ge-
schrift bleek –, hadden hier affiniteit mee en hadden er zich tijdens de 
oorlog door laten inspireren.14

Terugkomend op de vergelijking tussen de civil religions van de Ver-
enigde Staten en Nederland kennen beide naties hun helden, die de 
idealen waar hun civil religion voor staat, belichaamden en ervoor vie-
len, zoals Abraham Lincoln en Willem van Oranje.15 De Verenigde Sta-
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ten zijn altijd een republiek gebleven en Nederland werd een konink-
rijk, maar de Oranjeliefde sloot een republikeinse gezindheid zeker 
niet bij voorbaat uit. Ook de antirevolutionaire politicus Abraham 
Kuyper wees al op deze historische en mentale overeenkomsten.16 Ver-
der kan zowel het Amerikaanse als het Nederlandse volk zich beroe-
pen op basale teksten zoals de Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-
klaring en het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe, de Apologie van 
Oranje of de Unie van Utrecht. In de Amerikaanse noch in de Neder-
landse Grondwet komen expliciet verwijzingen voor naar God of naar 
zoiets als een civil religion. In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-
klaring wordt God echter wel genoemd en in Nederland beginnen de 
wetten met een verwijzing naar het koningschap ‘bij de gratie Gods’. 
Het principiële verschil is hier dat de verwijzing naar de soevereini-
teit van God in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring wordt 
gevolgd door de opmerking dat alle mensen door hun Schepper zijn 
begiftigd met onvervreemdbare rechten, waarbij zijn inbegrepen het 
recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk.17 De logische con-
clusie die Thomas Jefferson hierop liet volgen, luidde dat het volk het 
recht heeft zich te ontdoen van een regering die hiermee in strijd is. 
De Amerikaanse verwijzing naar de soevereiniteit van God sluit dus 
de soevereiniteit van de burger op het ondermaanse niet uit.18 Dit in 
tegenstelling tot de Nederlandse verwijzing naar de ‘gratie Gods’, die 
behalve een specifieke kijk op het koningschap voor de confessione-
len vooral een antimodernistische bezwering van de volkssoevereini-
teit inhield en derhalve kon schuren met de opstandige oorsprong van 
het ‘verhaal van Oranje’. Daarom hield Kuyper niet van Jefferson, maar 
sympathiseerde hij met de Republikeinen: die wortelden, zoals hij stel-
de, ‘nog altoos in de beginselen van onze Stadhouder Willem iii’.19

Tot in de jaren 1930 had het ‘verhaal van Oranje’ meer het karak-
ter gehad van een gedeelde raamvertelling, waaraan elke bevolkings-
groep zo haar nadere invulling kon geven. Maar door de oorlog was 
het meer een gemeenschappelijk doorleefd verhaal geworden. Zoals 
De Jong stelde, was het Oranjehuis erdoor genationaliseerd en hier-
door werd Oranje de basis van een civil religion.20 De historicus Jan 
Oegema, die zich later zou verdiepen in de betekenis van de Holo-
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caust voor de Nederlandse civil religion, spreekt van een ‘publieke re-
ligie rond Oranje’, die hij beschrijft als een ‘emotioneel geladen waar-
decomplex dat zich samenbalt in het “Wilhelmus-gevoel”’.21 Hoewel 
het Oranjepatriottisme hiermee redelijk is gekenmerkt, wil dit niet 
zeggen dat het naoorlogse natiebesef er uitsluitend door werd be-
paald. Het is opvallend dat behalve het ‘verhaal van Oranje’ de oor-
logservaringen en eerdergenoemde elementen van nationale trots, 
zoals de Gouden Eeuw, de strijd met de zee en ondernemingszin, ook 
sporen uit het gedachtegoed van de personalistisch geïnspireerde 
‘vernieuwers’ op het natiebesef van na 1945 van invloed waren.22 Dit 
laatste element bood ook de legitimatie voor een bepaalde mentali-
teit waarvan werd verondersteld dat deze het Nederlander-zijn zou 
kenmerken. In dit verband sprak de ‘vernieuwer’ G. van der Leeuw 
van opvoeden tot een ‘nationale gezindheid’.

In dit hoofdstuk beschrijf ik het karakter van de naoorlogse Neder-
landse civil religion en de doorwerking ervan in de samenleving. Hier-
voor besteed ik meer in het bijzonder aandacht aan de naoorlogse 
‘vernieuwers’ omdat zij in de ideeënvorming over de natie een eigen 
inbreng hadden, en aan publicaties waaruit blijkt dat in de eerste 
periode na de oorlog de christelijk-nationale public religion nog veel 
weerklank vond. Een belangrijk element vormt daarbij de betekenis 
van het Oranjepatriottisme voor de duiding en verwerking van de 
Tweede Wereldoorlog. Verder komt de impact aan de orde die de de-
kolonisatie van Indonesië had op het natiebesef, ook waar het de ver-
wachtingen ten aanzien van Oranje betreft als het gaat om de handha-
ving van gezag en orde.

De paradox van de ‘conservatieve vernieuwers’

De ‘vernieuwers’ die zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan-
dienden, hadden zich sinds mei 1945 georganiseerd in de Nederland-
se Volksbeweging (nvb). Vijf van de vijftien leden van het kabinet-
Schermerhorn-Drees behoorden tot de nvb en het merendeel van de 
nvb zou toetreden tot de Partij van de Arbeid toen deze in 1946 werd 
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opgericht.23 De affiniteit van koningin Wilhelmina met de ‘vernieu-
wers’ sprak onder meer uit de benoeming van Willem Schermerhorn 
(1894-1977) tot premier. Het gedachtegoed van de nvb vond voorna-
melijk zijn oorsprong in de gesprekken die tijdens de oorlog waren 
gevoerd in kringen van het verzet, van de Nederlandse Unie en van 
de gijzelaars in Sint-Michielsgestel.24 De leden van de nvb behoorden 
veelal tot dezelfde groep van voornamelijk intellectuelen, die al vóór 
de oorlog hadden deelgenomen aan het publieke debat. Ze gingen 
vooral uit van hetzelfde, weinig optimistische mensbeeld en de aan-
dacht ging hoofdzakelijk uit naar dezelfde onderwerpen, waarbij de 
zorg over de ontworteling van de ‘massamens’ en de destructieve ef-
fecten van het ‘atomistische individualisme’ op economie en samen-
leving terugkerende thema’s waren. Kossmanns constatering dat de 
mensen na 1945 verder leefden in de geest van de jaren 1930, gold zeker 
ook voor de ‘vernieuwers’, of het nu koningin Wilhelmina betrof of de 
verontruste intellectuelen.25

Wat Wilhelmina aangaat, was niet direct duidelijk wat ze onder ver-
nieuwing verstond. Hoewel ze volgens haar biograaf nog de mond vol 
had over de noodzaak ervan, kon ze toch niet duidelijk maken wat 
dit zou moeten inhouden. Over een ingrijpende wijziging van de 
Grondwet was ze steeds minder gaan spreken. Op 30 mei 1944 had 
ze tegen de sociaaldemocraat Albarda gezegd dat ze het Nederlandse 
volk niets op wilde leggen. Zij noemde zich ‘een voorstandster van 
vrijheid’.26

De ‘vernieuwers’, onder wie Banning en Schermerhorn, meenden 
het antwoord op de problemen van mens en samenleving te hebben 
gevonden in het personalistisch socialisme.27 De organische manier 
waarop de personalisten dachten over de maatschappij – hun ge-
meenschapsidee als een principiële, wederkerige verantwoordelijk-
heid van mens en gemeenschap en de prioriteit die het zedelijke leven 
kreeg – sprak hen aan.28 Het personalistische gemeenschapsidee zou 
een remedie moeten bieden tegen de ondermijning van de traditio-
nele verbanden ten gevolge van individualisering en massificatie die 
de moderne maatschappij te zien gaf.29 Wat dit aspect betreft en wat 
de visie op het gebied van gezag, tucht, handhaving van de publieke 
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moraal en angst voor hedonisme aangaat, was er verwantschap met 
het antimodernistische karakter van het confessionele gedachtegoed, 
terwijl de ‘vernieuwers’ overwegend ook een herwaardering van de 
godsdienst voorstonden.30

Wat de democratie aangaat, was de strijd tegen de nazi’s ten goede 
gekomen aan de waardering van de Nederlanders voor het parlemen-
taire stelsel, en ook het koningschap zou definitief met de democratie 
verbonden geraken.31 Het zou echter een vergissing zijn te veronder-
stellen dat dit toen in Nederland uitmondde in een uitspraak ten gun-
ste van de volkssoevereiniteit. De volkssoevereiniteit en de mondig-
heid van de burger waren begrippen waarmee de ‘vernieuwers’ weinig 
affiniteit hadden en de confessionelen nog minder. Nog in 1943 had 
een vooraanstaande katholiek als C.P.M. Romme ter voorbereiding op 
de naoorlogse situatie voorstellen gedaan tot wijziging van de Grond-
wet in autoritaire zin.32 De christelijk-nationale interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’, op grond waarvan de volkssoevereiniteit werd 
afgeschilderd als het kwalijke resultaat van de Franse Revolutie, werd 
nog veelvuldig gehoord. Dit in tegenstelling tot de benadering van 
Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel, waarin Oranje als ‘Geu-
zenprins’ werd gewaardeerd vanwege zijn vroeg-democratische in-
breng en waarvan niet veel werd vernomen. Een uitzondering hierop 
was L.J. Rogier, die zelfs stelde dat er een redelijke kans was dat Ber-
kelbach van der Sprenkel met Oranje en de vestiging van de Nederlandse 
staat een definitief beeld had geschetst van Oranje, maar dat deed hij 
pas in een toespraak in 1959.33 In 1945 werd het ‘verhaal van Oranje’ 
niet geplaatst binnen een vernieuwde visie op de democratie en op 
mondig burgerschap en er ontbrak nog steeds een dragende gedachte 
voor de Grondwet. In dit opzicht was er nog niet zo veel veranderd in 
vergelijking met 1898, toen antirevolutionairen en liberalen polemi-
seerden over de vraag of het volk of de vorst soeverein was. Daarom 
bleef de Nederlandse Grondwet het karakter houden van een ‘schik-
kingakkoord’ tussen de elites.34 

In zoverre was 1945 een gemankeerd moment. Hierdoor zou het 
Oranjepatriottisme een conservatieve duiding houden en geassoci-

de natie als gezindheid (1945-1950)



200 nederland en het verhaal van oranje

eerd blijven met de naoorlogse Nederlandse maatschappij, die traditi-
oneel sterk hiërarchisch was. In 1972 zou Hofland in Tegels lichten deze 
maatschappij aanduiden met ‘het Bestel’, dat hij zou kenmerken als 
een ‘theoretisch open en praktisch gesloten systeem’.35

Nederland als ‘nationale gemeenschap…’

De gemeenschapsgedachte werd door de personalistische ‘vernieu-
wers’ als principe van ordening van toepassing geacht voor wat zij 
zagen als fundamentele levenskringen, namelijk het gezin, de arbeids-
gemeenschap en de natie, en deze werden ook weer niet los van elkaar 
gezien.36 Dit gemeenschapsdenken bleef niet zonder consequenties 
voor het overheidsbeleid. Zo hield het principe van een ‘rechtsorde 
van de arbeid’ in dat de overheid een taak heeft op economisch en so-
ciaal gebied, inclusief de bedrijfsorganisatie, en dat werkers van hoog 
tot laag zouden betrokken worden bij hun bedrijf.37 Tegenover het 
gezin, als kleinste en meest fundamentele levenskring, had de over-
heid eveneens haar verantwoordelijkheid, die vooral neerkwam op 
bescherming van het gezin binnen het kader van de traditionele rol-
patronen. Er was sprake van een brede taakopvatting van de overheid, 
zoals al blijkt uit Schermerhorns nota De Nederlandse natie: verleden, 
heden en perspectieven, waarin hij Nederland definieerde als ‘nationale 
gemeenschap’. Hoewel hij de antithese afwees, ging hij uit van levens-
beschouwelijke verscheidenheid omdat pluriformiteit voor hem deel 
uitmaakte van het Nederlandse natiebesef. De gemeenschapsgedachte 
hield volgens hem echter in dat Nederland op grond van het beginsel 
van ‘nationale saamhorigheid’ of ‘vaderlandse solidariteit’ moest wor-
den georganiseerd en vanuit een paternalistische optiek.38 Zo waren 
filmkeuring en radiocontrole acceptabel, zodat het naoorlogse kli-
maat in het teken stond van een soort gemeenschapsmoralisme.39

In het concept van de natie als ‘nationale gemeenschap’, dat vooral 
de personalisten zo aansprak, paste ook Oranje. Omdat het constitu-
tionele koningschap als instituut het resultaat is van een geleidelijke 
ontwikkeling en tevens uitdrukking geeft aan de historische band 
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tussen het Nederlandse volk en de Oranjedynastie, sloot het wonder-
wel aan bij de veronderstelde, organische ontwikkeling van de samen-
leving. Er was bovendien sprake van geestverwantschap tussen ko-
ningin Wilhelmina, die zich tijdens het interbellum nadrukkelijk had 
gemanifesteerd als ‘leidster van de morele natie’, en de ‘vernieuwers’, 
die een ethisch reveil voorstonden.40 Beiden gingen daarbij van de on-
juiste veronderstelling uit dat het Nederlandse volk de verzuiling zou 
afwijzen. De nvb riep op tot ‘trouw aan Oranje, symbool der nationale 
eenheid, hoofd der constitutionele monarchie en belichaming van de 
wil tot zelfstandigheid van het gehele Nederlandse Gemenebest’.41 De 
niet zo zeldzame aanduiding van ‘landsmoeder’ voor het staatshoofd 
was een premoderne metafoor, die paste bij de natie als ‘nationale ge-
meenschap’, als een uitvergroot gezin, dat net zo goed een premodern 
beeld was. Beide begrippen spraken nogal wat mensen, ook buiten de 
kring van ‘vernieuwers’, aan.42

Het gedachtegoed van de ‘vernieuwers’, inclusief het in deze kring 
levende natiebesef, is te vinden bij G. van der Leeuw, die zijn perso-
nalistische visie tijdens de oorlog schetste in het boek Balans van Ne-
derland, dat in 1945 verscheen. Voor de oorlog was Van der Leeuw een 
prominente, hervormde theoloog van christelijk-historischen huize. 
In 1945 werd hij lid van de nvb en trad hij als minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen toe tot het kabinet-Schermerhorn-
Drees.43 De ideologische verwantschap van zijn opvattingen met het 
confessionalisme springt direct in het oog. Als tekortkomingen van 
de moderne tijd had hij in de jaren 1930 al gewezen op het ontbre-
ken van ‘gemeenschap, gezag en geloof ’, waardoor het zou ontbreken 
aan commune mesure.44 Hij beschouwde de verzuiling als strijdig met 
zijn natiebesef omdat die mooie zuilen ‘nauwelijks meer een gemeen-
schappelijk Nederlandsch dak’ zouden schragen.45

Van der Leeuw propageerde het Nederlanderschap als een ‘nieuwe 
gezindheid’, waarin gemeenschapsgedachte, consensusbereidheid, 
zorg om de publieke moraal en een vurig Oranjepatriottisme nauw 
met elkaar waren verweven tot een civil religion rond Oranje.46 Hij 
zag het Nederlandse volk als een gemeenschap en het Nederlander-
schap als een opdracht. Daarbij was een taak weggelegd voor de 
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elite om de massa op te voeden, en hij bepleitte van overheidswege 
een ‘actieve cultuurpolitiek’, waarbij onderwijs, jeugdvorming en ge-
zins- en cultuurbeleid in het teken zouden staan van volksverheffing 
en vaderlandsliefde. Van der Leeuws afwijzing van de antithese en 
zijn ‘doorbraak’ naar de PvdA betekenden voor hem allerminst een 
voorkeur voor een neutrale overheid.47 Hij wees, met een beroep op 
José Ortega y Gasset, op de ‘onmisbaarheid van een geloof voor alle 
menschelijke existentie’, en daarom diende het Nederlandse volk zich 
te bekeren.48 Zijn ideeën waren namelijk nog sterk gekleurd door de 
typische, christelijk-nationale visie zoals deze in kringen van de chu 
voorkwam. Dat deze benadering nogal wat hervormden aansprak, zo-
als Van der Leeuw, Banning, Schermerhorn en Kraemer, is opvallend, 
maar ook weer niet verbazingwekkend. Op grond van de traditie van 
de Nederlands-hervormde Kerk als volkskerk leefde onder hervorm-
den de veronderstelling een bijzondere verantwoordelijkheid te heb-
ben tegenover de Nederlandse natie. Uit de publieke stellingname 
van de hervormde kerk en van afzonderlijke hervormde theologen 
blijkt dat dit besef zich na de oorlog juist bijzonder sterk deed gel-
den.49 Onder degenen die uit christelijk-historische kring ‘doorbra-
ken’ naar de PvdA, waren er die hoopten daarmee een herkerstening 
van de natie tot stand te brengen.50

Ook in Van der Leeuws voorbehoud tegenover de democratie en in 
zijn waardering van het Oranjekoningschap klonk zijn christelijk-his-
torische afkomst door.51 Zo was voor hem de vergelijking van het Isra-
el uit de tijd van David met het Nederland uit de tijd van Willem van 
Oranje even voor de hand liggend als de betrokkenheid van de Neder-
landse natie op Oranje. Als wetenschapper had hij zich verdiept in de 
betekenis van mythen voor een volk, en het ‘verhaal van Oranje’ duid-
de hij als zodanig: ‘De naam Oranje zegt den gemiddelden Nederlan-
der meer dan een geheel staatkundig stelsel […]. Met het uitspreken 
van dien naam spreekt iedere Nederlander iets van zichzelf uit, dat 
tegelijk meer is dan hij zelf. Met het uitspreken van dien naam beves-
tigt hij zijn geschiedenis, bepaalt hij zijn heden en duidt hij zijn geloof 
in de toekomst. Oranje is de mythe van ons Nederlandsch staatsbe-
stel: de kracht van het verleden, die zich in het heden openbaart.’52 
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Het mythische aspect van het koningschap en het ‘verhaal van Oranje’ 
waren beide voor hem van betekenis. Zo zei hij, meer specifiek in ver-
band met het koningschap, over de koning onder meer: ‘De macht 
van zijn volk wordt door hem gedragen. Het wezen van zijn volk leeft 
in hem. Men nadert hem met eerbied, niet om wat hij is, maar om wat 
hij draagt. Hij is inderdaad een “symbool”, maar in den echten zin des 
woords: niet een decoratieve figuur, doch een drager van de schatten 
van zijn volk.’53 Over Wilhelmina zei Van der Leeuw: ‘In haar persoon 
werd alles wat Oranje voor ons beteekent, weer helemaal levend. Ik 
vergis mij wel niet, wanneer ik in die persoon tevens de belichaming 
zie van twee wenschen, die een groot deel van ons volk diep bewegen: 
den wensch naar waarachtige volkseenheid en den wensch naar een 
echt nationaal christendom.’54

Hoezeer de ideeën over Nederland als ‘nationale gemeenschap’ zich 
toen bevonden in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 
met het accent op traditie, is terug te vinden bij een ‘vernieuwer’ als 
Van der Leeuw, wiens gedachtegoed duidelijk antimodernistische 
trekken had en die desondanks als zeer progressief gold en binnen de 
PvdA een man van gezag was. Ondanks de verminderde invloed van 
het protestantisme leek de doorwerking van de orthodox-protestant-
se public theology binnen het Oranjepatriottisme als civil religion nog 
onevenredig groot. De geschetste ideologische raakvlakken tussen or-
thodoxe protestanten en rooms-katholieken en tussen personalisten 
van confessionelen en sociaaldemocratischen huize vergemakkelijk-
ten dit. Hoewel pluriformiteit het uitgangspunt bleef, was er grosso 
modo overeenstemming over wat als ‘rechtgeaard Nederlands’ zou 
kunnen worden beschouwd. We zullen zien dat hiertoe ook een als ge-
meenschappelijk veronderstelde levensstijl werd gerekend. Hierdoor 
kon in het naoorlogse Nederland nog enige tijd een soort van ‘chris-
telijk-nationaal light’ als Leitkultur fungeren.55 Omdat het culturele 
conservatisme na de oorlog, mede onder invloed van de ‘vernieuwers’, 
aanvankelijk opnieuw een krachtige impuls leek te hebben gekregen, 
is het niet zo verbazingwekkend dat Bannings ‘herformulering’ van 
de sociaaldemocratie in linkse kring hier en daar irritatie opriep en 
dit zou toenemen in de jaren 1960.56 De ‘vernieuwers’ en confessione-

de natie als gezindheid (1945-1950)



204 nederland en het verhaal van oranje

len hadden echter niet alleen antimodernistische trekken gemeen, 
ze vonden elkaar ook in hun consensusbereidheid ten dienste van de 
wederopbouw. Al direct na de oorlog zou er daarom van het ‘polder-
model’ kunnen worden gesproken. Dit ging samen met een sterk be-
sef dat economische en sociale modernisering onontkoombaar was en 
dat er niet aan te ontkomen viel om met de tijd mee te gaan, zelfs waar 
dit zou kunnen schuren met het culturele conservatisme dat het Ne-
derlandse ‘Bestel’ kenmerkte.

‘...met een veronderstelde, gemeenschappelijke levensstijl’

De doorwerking van deze nationale gezindheid was op veel plaatsen 
in de samenleving merkbaar. Het naoorlogse jeugdbeleid dat Van der 
Leeuw had geïnitieerd, was bijvoorbeeld sterk nationaal gericht. Na 
zijn vertrek uit de regering in 1946 echode zijn ‘actieve cultuurbeleid’ 
nog geruime tijd na. Er kwam een nationale jeugdorganisatie, de Ne-
derlandse Jeugdgemeenschap (njg), waarbij de erkende jeugdorga-
nisaties waren aangesloten. Zoals de aanduiding ‘gemeenschap’ in de 
naam van de njg als nationale organisatie paste bij de ideologische 
inkleuring van het toenmalige natiebesef, was dit tevens het geval met 
het logo, de oranje cirkel, die de organisatie als symbool koos. Oranje 
hoorde hier gewoonweg bij.

Onder invloed van de verzuilde, confessionele organisaties bleef de 
njg een gezelschap met een gevarieerde levensbeschouwelijke ach-
tergrond, en de centrale leiding, die nooit veel heeft voorgesteld, zou 
uiteindelijk geheel verwateren. Dit liet onverlet dat de aangesloten 
jeugdorganisaties ondanks hun verschillende achtergronden opval-
lend eensgezind waren in hun streven om de Nederlandse jeugd zede-
lijk te vormen op basis van een gedeeld, puriteins-burgerlijk waarde-
en-normenpatroon. Hierover bestonden eigenlijk geen diepgaande 
verschillen van inzicht, noch tussen de afzonderlijke, verzuilde orga-
nisaties, noch tussen de elites en het grote publiek. Deze relatieve ho-
mogeniteit rechtvaardigt de conclusie dat een bepaalde gezindheid, 
dat wil zeggen een gezamenlijke inzet voor de wederopbouw en een 
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gemeenschappelijke levensstijl – die vooral lag op het terrein van de 
publieke moraal –, deel uitmaakte van het natiebesef en daarmee de 
civil religion rond Oranje nader bepaalde.57 Deze ‘gezindheid’, die Van 
der Leeuw propageerde, zou – in de zin van nationale geestverwant-
schap – kunnen worden vergeleken met ‘the American way of life’ 
waar de Amerikanen zich in herkennen.58 De verzuiling sloot dit in 
Nederland niet uit!

Het nationale karakter van de njg bleek ook uit de personele ban-
den die er waren met het Nationaal Instituut. Van der Leeuw stond 
met zijn personalistisch getoonzette, cultuurnationalistische ideeën 
namelijk niet alleen.59 Gelijksoortige opvattingen leefden ook in krin-
gen van het verzet. Omdat de overtuiging heerste dat het vóór de oor-
log had ontbroken aan gemeenschapszin en nationaal besef, stelde 
men zich hier nadrukkelijk op als hoeders van de nationale gedachte. 
Nog tijdens de oorlog was het idee ontstaan om daartoe een apart Na-
tionaal Instituut in het leven te roepen. Het Nationaal Instituut is hier 
interessant omdat de relatie tussen Oranje en het Instituut inzicht kan 
geven in de betrokkenheid van Oranje bij het natiebesef in de naoor-
logse periode. Dit particuliere instituut zou namelijk moeten functio-
neren als ‘een centrale organisatie tot verdieping van het nationaal be-
wustzijn en tot versterking van de nationale saamhorigheid’. Er werd 
gesproken van ‘nationaal bewustzijn’, ‘nationale gedachte’, ‘nationaal 
besef ’, ‘nationale gezindheid’ en ‘vaderlandsliefde’, maar nationalisme 
as such had in deze kring een negatieve klank.60 De initiatiefnemers 
zagen het Nationaal Instituut zelfs als ‘een der hoofdpijlers van wat 
H.M. de Koningin noemde: “een nieuw en herboren Nederland”’. Ze 
zagen voor het Instituut vooral een taak weggelegd op cultureel en 
geestelijk gebied.61

Deze behoefte zich nationaal te organiseren en op de natie te rich-
ten, deed zich vaker gelden. Ook onder de vrouwen in het verzet 
leefde de overtuiging dat het ‘landsbelang’ de onderlinge verschil-
len diende te overstijgen. Daarom had Marie Anne Tellegen in 1944 
bijvoorbeeld het initiatief genomen tot de oprichting van het Neder-
lands Vrouwen Comité (nvc).62 Mr.Tellegen, een ‘prominente femi-
niste’ die zich tevens in het verzet had bewezen, werd als eerste vrouw 
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door koningin Wilhelmina benoemd tot directeur van het Kabinet 
der Koningin.63 Er liepen dus korte verbindingslijnen tussen Oranje 
en degenen die zich nationaal opstelden, en herhaaldelijk waren er 
blijken van sympathie. Er is sprake van wederzijdse betrokkenheid en 
van verwevenheid. Tekenend voor de vanzelfsprekendheid van de as-
sociatie van de natie met Oranje en dan ook weer voor de plaats die 
prins Bernhard in deze kringen innam, was zijn benoeming tot voor-
zitter van het Instituut. Gelet op de sympathie die Wilhelmina had 
voor het gedachtegoed van het Instituut, en gegeven haar overtuiging 
dat het hof ‘een door de traditie bepaalde verantwoordelijkheid had 
voor de culturele ontplooiing van het Nederlandse volk’, acht de his-
toricus J. Verheul het aannemelijk dat zij de prins heeft gestimuleerd 
zich met culturele aangelegenheden te belasten. In elk geval ging de 
prins enthousiast in op het verzoek het voorzitterschap van het Natio-
naal Instituut op zich te nemen.64 Zoals prinses Juliana voorzitter was 
van de zeer kort bestaande, sociaal-charitatieve instelling Volksherstel. 
In de stichtingsakte van het Nationaal Instituut, van 1945, met onder 
meer de verwijzing naar ‘gevoel voor verantwoordelijkheid voor eigen 
en anderer welzijn’, was de invloed van het personalisme weer merk-
baar.65 Uit de introductie van prins Bernhard in het maandblad Bin-
ding, dat door het Nationaal Instituut werd uitgegeven, blijkt dat ook 
de prins (of zijn ghostwriter) zich het personalistisch getoonzette jar-
gon van de cultuurnationalisten al aardig eigen had weten te maken:

Men mag het dan ook een geluk noemen, dat de verzetsstrijd van de 
jaren ’40-’45 niet uitsluitend een n e g a t i e f karakter heeft gedragen, 
maar dat deze strijd op leven en dood vele Nederlanders tot bezinning 
heeft gebracht omtrent de zedelijke en geestelijke beginselen, die aan 
ons volksbestaan ten grondslag liggen. [...] Helaas zijn er nog velen, 
die de les van deze oorlog niet hebben geleerd, het eerst aan zichzelf 
denken en hun medemensen en hun land op de tweede plaats stellen. 
Toch m o e t e n die beginselen, waarvan wij ons in ’t verzet scherper 
dan ooit bewust zijn geworden, zegevieren over de geest van zelf-
zucht.66
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Eveneens kenmerkend voor de invloed van het personalisme is dat 
ook in Binding het woord ‘gemeenschap’ weer veelvuldig opdook.67 
Een openingsartikel van Binding was zelfs gewijd aan ‘De radio en het 
gemeenschapsleven’.68 Tegenover de oppervlakkigheid van de mas-
sacultuur werd de waarde van het eigen culturele bezit geplaatst. 
Hieronder viel behalve de vaderlandse geschiedenis, de ‘eigengeaarde 
staatsinstellingen’, nationale symbolen, gedenktekens en geritualiseer-
de vieringen, ook de volkscultuur en daarom verdienden volksmuziek, 
volksdans, volkstoneel en dergelijke steun.69 Bovendien werd ervan 
uitgegaan dat invloeden vanuit andere culturen – ook de jazz van de 
Amerikaanse bevrijders, en de daarmee verwante moderne dansen – 
de nationale volksgemeenschap wel eens zouden kunnen bedreigen.70 
Zelfs Van der Leeuw, toch een intellectueel van internationale allure 
en iemand die bovendien nadrukkelijk aangaf openheid naar buiten 
als een kracht van Nederland te zien, huldigde dit soort van opvattin-
gen. Behalve dat hij niets zag in kosmopolitisme, vreesde hij de popu-
laire cultuur van buiten Europa. Zo waardeerde hij wel de traditionele 
volksdansen, maar hij vond het maar niets dat ‘jongens en meisjes die 
dansen willen, niets anders kennen dan de nieuwste negerproduc-
ten’.71

Wat de nationale eenheid aangaat, meende het Nationaal Instituut 
het ijzer te moeten smeden toen het in die naoorlogse periode nog 
heet was. Het organiseerde daartoe een groots congres in Nijmegen 
van 28 tot en met 30 augustus 1946 over ‘de toekomst der Nederlandse 
beschaving’. In de inleidingen van de diverse sprekers klonk nog de 
zorg om de atomisering na, zoals deze al in de jaren 1930 te horen was 
geweest, evenals pleidooien voor een sterker nationaal besef. De so-
cioloog Kruijt vond dat het gezin, evenals nieuwe verbanden als het 
verenigingsleven en de natie, tegenwicht bood tegen de atomisering. 
Wel vond hij dat de zuilenstructuur te maken had met het zwakke 
nationale gevoel dat er in Nederland zou bestaan.72 Voor De Vries 
Reilingh had het ‘wekken van nationaal besef ’ eveneens prioriteit en 
hij wees daarvoor onder meer op de betekenis van de vaderlandse ge-
schiedenis.73

Ook de voorstanders van het traditionele zuilenstelsel kwamen aan 
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het woord, zoals de antirevolutionair H. Algra, die waarschuwde te-
gen de keuze van de ‘grootste gemene deler’ en die wees op het gevaar 
dat de nationale verscheidenheid weg zou worden genivelleerd. Dit 
geluid klonk ook in het land. Pieter de Zeeuw (1890-1968) bijvoor-
beeld, die eind 1945 in Onze scholen en het verzet enthousiast verwees 
naar de eenheid die er was geweest tegen Duitsland, bekritiseerde te-
gelijkertijd scherp ‘de eenheidsidee waarmee men thans allerwegen 
wuift’, omdat hij dit als een bedreiging zag van het christelijk onder-
wijs.74 Door de uitslag van de verkiezingen van mei 1946, die overdui-
delijk hadden aangetoond dat het zuilenstelsel nog onaangetast was, 
stond deze benadering sterker dan de ‘vernieuwers’ lief was. Wat de 
‘doorbraak’ betreft, was voor hen het tij verlopen. Prins Bernhard had 
als voorzitter in zijn openingstoespraak een veilige uitgangspositie 
gekozen. Zich beroepend op Huizinga’s ‘Geestesmerk’, noemde hij als 
doel van het congres ‘nationale wederopbouw op cultureel terrein’. 
Hij wees op de ‘diepgaande principiële verschillen’ die er tussen Ne-
derlanders bestonden. Hij achtte het wel denkbaar dat er overeen-
stemming zou worden bereikt ‘over bepaalde praktische richtlijnen’ 
voor de oplossing van een ‘aantal culturele problemen van ons volk’.75

Veel verder zou het Nationaal Instituut niet komen. Hoewel het bij 
oprichting had gesteld als ‘centrale instelling’ vooral te willen ‘dienen’, 
had deze bescheidenheid de verzuilde organisaties niet overtuigd.76 
Het is daarom niet zo verwonderlijk dat het Instituut het congres niet 
lang heeft overleefd. Al in begin 1947 was het afgelopen. Prins Bern-
hard, voorzitter van het Instituut, bekeek het allemaal wat pragma-
tisch. Toen de weerstand tegen de activiteiten van het Instituut bleef, 
concludeerde hij al na een jaar: ‘Jongens, laten we het maar opgeven. 
Het ligt gewoon de Nederlanders niet.’77

Een gedeelte van de taak van het Instituut zou worden overgenomen 
door het Prins Bernhard Fonds. Dit was in de oorlog, op 10 augustus 
1940, opgericht als fonds om gelden te verzamelen voor de aanschaf 
van vliegtuigen en ander oorlogsmaterieel en werd ook wel als ‘Spit-
fire Fonds’ aangeduid. In 1946 ontstond vanuit de boezem van het In-
stituut het idee om het Prins Bernhard Fonds om te vormen tot een 
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fonds voor ‘culturele wederopbouw’, in eerste opzet om het Nationaal 
Instituut te steunen. Maar uiteindelijk werd het de opvolger ervan, 
met als slogan: ‘Een vrij volk leeft uit eigen kracht. Het Prins Bernhard 
Fonds: voor geestelijke en culturele weerbaarheid.’ Na zijn ervaringen 
met het Nationaal Instituut wenste prins Bernhard wel regent te wor-
den, maar ‘in ieder geval geen actieve rol te spelen’.78

Volgens de imagined community die Nederland was en is, betekende 
nationale eenheid voor de Nederlanders nog steeds eenheid in ver-
scheidenheid. Dit sloot de eerder gesignaleerde gemeenschappelijke, 
zeer moralistische levensstijl als onderdeel van het naoorlogse natie-
besef en daarmee als aspect van de civil religion niet uit. Al direct na 
de oorlog heerste in brede kring verontrusting over de veronderstelde 
‘zedelijke verwildering’ die het gevolg zou zijn van de ontregeling en 
ontreddering die de oorlog had gebracht.

Ook Oranje deelde in deze gezindheid en droeg haar uit. Zo zei prin-
ses Juliana op de eerste Bevrijdingsdag (5 mei 1946) in een radiotoe-
spraak onder meer: ‘Dicht bij huis ligt voor velen een belangrijke taak. 
Waarom moeten moeders van grote gezinnen zich overwerken, waar-
om kunnen zij nergens hulp vinden, terwijl talloze meisjes dromen 
over het uitvliegen naar verre landen? Waarom zijn losse karweitjes 
tegen onevenredig hoge lonen zo in trek en schuwen velen een oplei-
ding tot een vak, waarbij zij zich moeite geven, maar dat uiteindelijk 
arbeidsvreugde geeft en een basis voor het leven vormt? De hand aan 
de ploeg slaan en vreugdevol te arbeiden vormt niet alleen een ba-
sis voor het leven van ieder afzonderlijk, maar tevens een fundament 
voor onze samenleving.’79

Op zichzelf was het niet zo verbazingwekkend dat de bevrijdings-
roes onder jongeren en de stedelijke, vooral Amsterdamse ‘bohème’ 
had geleid tot een ‘dolle dwaze zomer’.80 Maar de omgang van jonge 
Nederlandse vrouwen met Canadese militairen had al in de zomer van 
1945 tot heftige verontwaardiging geleid.81 Zo werd onder meer in ar-
tikelen in Binding, het orgaan van het Nationaal Instituut, uitgebreid 
gewaarschuwd tegen zedelijke verwildering. Disciplinering was het 
motto. ‘Gezinsherstel is nationaal herstel’, heette het zelfs in 1946.82 
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De Gezinsweek die in hetzelfde jaar door de kerken werd georgani-
seerd, kreeg op 21 oktober ondersteuning van prinses Juliana met een 
radiotoespraak. Zij sprak onder meer de volgende woorden: ‘Slechts 
wie de levenskunst verstaat in eigen gezin, is in staat die ook toe te 
passen in groter verband. Het gezin is immers het fundament van ons 
gehele maatschappelijke leven. Daar leren wij ons aanpassen, onszelf 
wegcijferen, ons deel van een geheel voelen, kortom wij leren daar ei-
genschappen, die wij als goede leden van het grote Nederlandse gezin 
zozeer nodig hebben. Werken niet zo gezinsverhoudingen door in ons 
volksleven?’83

Dit gemeenschapsmoralisme is kenmerkend voor het klimaat in 
die jaren, en hierop is vaker gewezen.84 Het is hier in zoverre relevant 
voor het natiebesef dat het niet alleen verbindend werkte maar ook 
nadrukkelijk uitsloot. Groepen die bijvoorbeeld een vrijere seksuele 
moraal voorstonden, zoals deze in kringen van de Nederlandse Ver-
eniging voor Seksuele Hervorming (nvsh) leefde, en ook communis-
ten, konden volgens de toenmalige natiebeleving eigenlijk geen goe-
de Nederlanders zijn.85 Alleen in een blad als De Vlam – in de marge 
van links – klonken met enige regelmaat meer non-conformistische 
geluiden, maar die reikten niet ver en zo ze al werden gehoord, wer-
den ze door de overgrote meerderheid van de burgers veroordeeld.86 
Hierin paste dat vertegenwoordigers van avant-gardistische kunst en 
van de moderne literatuur vooral een afwijzend onthaal vonden.87

In het gemeenschapsmoralisme toonde de verzuilde Nederlandse 
natie zich aanmerkelijk homogener dan verontruste, nationale ‘ver-
nieuwers’ zoals Van der Leeuw cum suis onderkenden; maar de intel-
lectuele en artistieke avant-garde viel er wel buiten.88 Door de verwe-
venheid van dit culturele conservatisme met begrippen als natie en 
nationaal – inclusief alles wat met Oranje van doen had – was het nati-
onale voor de avant-garde en voor meer radicale intellectuelen in Ne-
derland minder aantrekkelijk. Dit gold al voordat de jaren 1960 zich 
aandienden.
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‘Het is Oranje, het blijft Oranje…’

Volgens Jan Oegema was de aantrekkingskracht van de civil religion 
rond Oranje dat die haar ‘toevlucht zocht tot de zoete leugen van een 
volk dat saamhorig de gesel had verdragen en eendrachtig de rug had 
recht gehouden’.89 Maar dit lijkt wat al te gemakkelijk geoordeeld. Het 
verdriet, de doorstane angsten, de geleden ontberingen en vernederin-
gen van de achterliggende vijf jaren, kortom de verschrikkingen van 
oorlog en bezetting, vroegen voor de verwerking ervan vooral voluit 
gedeelde verontwaardiging, liefst daarbij enig streven naar zingeving 
in collectief verband, en dit verdroeg vooralsnog geen nuanceringen 
of kritische zelfreflectie.

Daarom is het wel verklaarbaar dat de eerste jaren na de oorlog niet 
meteen in het teken stonden van zelfkritiek. De Nederlanders waren 
nog volop bezig met de verwerking van de eigen oorlogservaringen en 
wilden de oorlog veelal eigenlijk zo snel mogelijk achter zich laten.90 
Ze toonden vaak weinig belangstelling voor de verhalen van anderen, 
of het nu Engelandvaarders betrof, repatrianten uit Nederlands-Indië 
of joodse overlevenden uit de kampen. Er werden zelfs verschijnselen 
van toegenomen antisemitisme gesignaleerd.91 Nederland ging aan de 
slag en wilde vooral niet te diep graven. Er werd wel tamelijk gauw 
gesproken van ‘de kater van de bevrijding’. Maar dat had dan vooral 
betrekking op de teleurstelling in kringen van het verzet over hun 
tegenvallende invloed na de oorlog, over de tekortschietende zuive-
ring en over de mislukking van de vernieuwing, en niet op de houding 
van de Nederlanders zelf tijdens de oorlog.92 Zelfkritiek, zoals van de 
Groningse theoloog en ethicus Hendrik van Oyen, die de Nederlan-
ders verweet tegenover de Duitsers ‘toegevend, slap, meegaand, on-
derworpen’ te zijn geweest, sloeg dan ook niet aan.93 Zoals eerder aan 
de orde kwam, werd de meer cynische toon, zoals deze in de ‘officiële’ 
literatuur te vinden is, allerminst gewaardeerd.

Ook de populariteit van een schrijfster als Willy Corsari, die in Die 
van ons (1946) het leven beschreef van gewone Nederlanders in be-
zettingstijd en het daarbij niet zozeer in de diepte zocht, geeft aan dat 
de behoefte aan analyse en reflectie zich nog nauwelijks deed gelden. 
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Hetzelfde geldt voor De laars op de nek (1945) van Maurits Dekker, 
waarbij van zeer simpele zwart-wittegenstellingen werd uitgegaan.94 
Overigens wil dit niet zeggen dat de Engelandvaarders en verzets-
mensen die herinneringen publiceerden, zich uitsluitend aan succes-
verhalen waagden. Agnes Dessing wijst erop dat in boeken als Tegen de 
vlagen van den oostenwind van Erik Michielsen en Studenten onder be-
zetting van F.W. Blasé, die in het teken stonden van onderdrukking en 
verzet, ook het eigen falen aandacht kreeg.95 Maar de populaire trend, 
waar de Nederlanders behoefte aan hadden, kwam erop neer dat de 
Nederlanders goed waren geweest, behalve uiteraard de nsb’ers.

Omdat het nationale verleden en meer in het bijzonder het ‘verhaal 
van Oranje’ gedurende de oorlogsjaren een bron van inspiratie was 
gebleken, is het niet verbazingwekkend dat deze oriëntatie zich voor 
de meeste Nederlanders na de bevrijding niet direct wijzigde. Inte-
gendeel, ook voor de collectieve verwerking van de oorlog zou het 
‘verhaal van Oranje’ opnieuw van grote betekenis zijn. Het Oranjepa-
triottisme, als civil religion, zou in de eerste periode na 1945 de kijk op 
de Tweede Wereldoorlog nog in hoge mate bepalen. Hoezeer dit het 
geval was in orthodox-protestantse kringen, bleek op de eerste Alge-
mene Vergadering na de oorlog van de Bond van Christelijke Oranje-
Verenigingen. Deze vond plaats op 10 juli 1946, een verwijzing naar 10 
juli 1584, toen Willem van Oranje werd vermoord. Bij de herdenking 
van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd naar Oranje 
verwezen ‘opdat zijn voorbeeld ons bezielen moge’ en de spreker me-
moreerde: ‘Alleen in Gods licht wordt de geschiedenis van Nederland 
en Oranje recht verstaan.’96 De analogie was duidelijk: ‘Wat we geleden 
hebben onder de Spanjaarden en Fransen, ontmoetten we weer onder 
de Duitsers. Men behoeft de namen Philips ii, Inquisitie, Napoleon, 
goudsbloemen, maar om te zetten in Hitler, Gestapo en witte anjers 
om de tijd der bezetting ten voeten uit te tekenen.’97

Dat dit in orthodox-protestantse kring zo werd beleefd, was voor de 
hand liggend omdat dit aansloot bij de hier bestaande traditie. Maar 
het ging duidelijk om een algemener levend gevoel, dat was gewor-
teld in een gedeelde historie. Dat de interpretatie van de vaderlandse 
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geschiedenis zelfs al vóór de oorlog de neiging in zich droeg om de 
Tweede Wereldoorlog te gaan vergelijken met de eerdere strijd tegen 
Spanje – en dat niet alléén bij orthodox-protestanten –, blijkt bijvoor-
beeld uit het tweede couplet van het gedicht Voor West-Europa van 
Adriaan Roland Holst, dat als waarschuwing aan West-Europa nog in 
1939 verscheen:

Van hier, waar Geuzen, waar Oranje,
de jood Spinoza, en Rembrandt,
en tachtig jaren tegen Spanje
geboekt staan, vanuit dit oud land
ziet men Europa’s grootheid slechten
voor slaventoekomst-in-de-maak:
een volk van knechten komt de wereld knechten
tot onderworpenheid aan de onderkaak.98

Deze al aanwezige tendens was gedurende de oorlogsjaren alleen maar 
versterkt. De verwijzingen door de koningin, Radio Oranje, de onder-
grondse pers en door het verzet naar het gedeelde, uiterst moeilijke 
maar heldhaftige verleden waren immers legio geweest. Hoewel ook 
de Franse tijd wel werd genoemd, overheerste de verwijzing naar de 
Spaanse overheersing. De inkleuring na de bevrijding van de strijd 
tegen de Duitsers naar analogie van de heldenstrijd tegen de Span-
jaarden, was daarom voor de hand liggend. De Tweede Wereldoor-
log werd een reprise van de Tachtigjarige Oorlog, en daarmee was het 
opnieuw een epische strijd tussen goed en kwaad. Zo kon de Tweede 
Wereldoorlog zich tevens tot nieuwe mythe ontwikkelen. In dit per-
spectief moet ook de waardering van actoren als Oranje, het verzet en 
de natie worden gezien. Omdat deze visie leefde bij Wilhelmina, bij 
de grootste verzetsorganisaties en bij de elites, zou het officiële beleid 
erdoor worden bepaald. Oranje, het verzet en de overheid waren de 
dragers van deze naoorlogse invulling van de civil religion rond Oran-
je. De aanzet hiertoe is al te vinden in de eerste richtlijnen voor de her-
denking zoals deze op scholen zou moeten plaatsvinden in 1946. Het 
blijkt bijvoorbeeld ook uit de ideeën zoals die leefden bij de Nationale 
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Commissie en het sprak al uit de eerste herdenkingen van oorlog en 
bezetting na 1945.99 Oranje, het verzet en de eensgezinde natie – als het 
erop aankwam toch nog steeds christelijk – herdachten in dankbaar-
heid op 4 mei de gevallenen; eensgezind, net zoals men de bezetter 
had weerstaan. Dit was het beeld dat Wilhelmina in haar toespraken 
via Radio Oranje had opgeroepen en waaraan graag werd vastgehou-
den, hoewel ook na de bevrijding verschillen van inzicht schering en 
inslag waren.

In dit accentueren van het verzet tegen de gemeenschappelijke vij-
and paste ook de herdenking van de Februaristaking op het Water-
looplein in Amsterdam op 25 februari 1946. Hier kwamen naar schat-
ting 50.000 mensen op af, onder wie koningin Wilhelmina. Ook zij 
droeg bij tot de canonisering van deze staking als voorbeeldig staaltje 
van opoffering en nationaal verzet, zoals De Haan het noemt.100 Ko-
ningin Wilhelmina besloot namelijk een jaar later om het wapen van 
Amsterdam als motto te geven: ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’. 
Voor haar was het immers haar ‘heldenvolk’. Ook voor het publiek was 
dit een vanzelfsprekende benadering. De tentoonstelling in de Nieu-
we Kerk, Weerbare democratie, georganiseerd ter gelegenheid van de 
herdenking van de Februaristaking door de Grote Advies Commissie 
van de Illegaliteit, trok 160.000 bezoekers.101

Overigens ging het niet om heldendom sec bij Wilhelmina, maar 
was het gerelateerd aan het offer voor de natie. In het pogen het ver-
lies van gevallen militairen en verzetsstrijders zin te geven, werd bij 
herhaling door Wilhelmina en ook anderen gewezen op de beteke-
nis van hun offer voor de overlevenden. De antropoloog en socioloog 
Rob van Ginkel, die veel herdenkingstoespraken voor zijn onderzoek 
doornam, spreekt in dit verband van de ‘zaadmetafoor’.102 Die vindt 
zijn oorsprong in het evangelie van Johannes (12:24), waar Jezus met 
verwijzing naar zijn lijden zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien 
de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.’ De koningin eerde op 21 
januari 1943 in een rede voor Radio Oranje ‘allen die het grote offer 
brachten, dat eens zaad zal blijken te zijn, waaruit een waarlijk vrij 
en groot vaderland en Rijk zullen voortkomen’.103 In 1947 sprak zij bij 
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de herdenking van omgekomen verzetsstrijders op de Woeste Hoe-
ve in dezelfde geest: ‘Dit is de dag van nationale bezinning, de bron, 
waaruit geslachten de kracht zullen putten tot het in nationale eens-
gezindheid verwezenlijken van de taak, die ook de gevallenen voor 
ogen stond: de vernieuwing van ons volksbestaan.’104 Hier worden de 
natie, de offers en het doorstane leed in een zingevende samenhang 
verondersteld.

De Tweede Wereldoorlog als reprise van de Tachtigjarige Oorlog en 
als ongecompliceerd heldenepos werd ook bevestigd in de populaire 
literatuur. Of zoals Herman Pleij het stelt: ‘“Wij” vochten in alle een-
voud als leeuwen en vertrouwden daarbij op God en op Oranje.’105 Dit 
geluid klonk al in 1945 door in Vrij, een brochure voor de jeugd, van 
eerdergenoemde Pieter de Zeeuw, een christelijke schoolmeester uit 
Nijkerk. Hierin werd de loftrompet gestoken over het Oranjehuis. Het 
motto luidde: ‘Oranje ging... ’t werd slavernij; Oranje keerde... en ’t land 
was vrij!’ Ook hier zien we dat de strijd tegen de Duitsers werd ver-
geleken met de strijd van vier eeuwen ervoor, tegen de Spanjaarden. 
De Zeeuws boodschap eindigde met een opdracht en wel deze: doen 
wat er gedaan moet worden: ‘Nederland weer opbouwen, Nederland 
uitdragen over de wereldzeeën, Nederland weer maken tot dat plekje 
grond, waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Met Gods ze-
gen en Oranjes beproefde leiding, zal jong Nederland de weg naar de 
nieuwe glorie inslaan en afleggen.’106 Voor een protestants-christelijk 
onderwijzer als De Zeeuw hield de Tweede Wereldoorlog een beves-
tiging in van het christelijk-nationale concept dat het geschiedenis-
onderwijs op christelijke scholen van oudsher kleurde. Ook voor de 
vlucht van de koningin naar Londen in mei 1940 had hij een parallel, 
en wel het voorbeeld van ‘den groten Eersten Oranje, den Vader des 
Vaderlands, die naar den Dillenburg uitweek, toen Alva’s tirannie hem 
dreigde te grijpen’.107

Deze tendens om de jeugd al vroeg in aanraking te brengen met dit 
door de oorlog gerevitaliseerde Oranjepatriottisme deed zich op al-
lerlei plekken in de samenleving gelden. Bijvoorbeeld in het jonge-
renblad Met Vlag en Wimpel, dat net als Binding werd uitgegeven door 
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het Nationaal Instituut. Het was bedoeld om jongeren tussen twaalf 
en vijftien jaar nationaal besef en saamhorigheid bij te brengen. Hier-
in kregen, behalve specifiek Hollands geachte thema’s, oorlogsherin-
neringen de aandacht. Ook de Oranjes werden veelvuldig besproken; 
zeker als een Oranje ook nog een opbouwende tekst over de natie te 
berde had te brengen. Anne H. Mulder vertelde bijvoorbeeld in de 
‘portrettengalerij’ over het bezoek van de koningin in 1942 aan Ca-
nada en de Verenigde Staten, waar zij had gezegd dat zij in Amerika 
wilde ‘getuigen van de grootheid van ons volk in al zijn beproevingen, 
van de vele grote en goede dingen, die in de jaren dat de Duitsers ons 
hier het leven ondragelijk maakten, toch tot stand zijn gebracht, zo-
dat een Amerikaan zou begrijpen, wat het betekent Nederlander te 
zijn’.108

Wat Oranje betreft, leken Binding en Met Vlag en Wimpel op elkaar. 
De woordkeus was in beide bladen weliswaar verschillend, maar de 
toon was even toegewijd. Een verhaal ‘Bevrijding’ over de bevrijding 
van een vrouwenconcentratiekamp werd geïllustreerd met een foto 
van prins Bernhard, die ‘geestdriftig’ werd begroet door de vrouwen 
van dit kamp.109 Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wil-
helmina werd uiteraard de afwezigheid van Oranje nog eens in herin-
nering geroepen en Binding besloot de felicitatie op 31 augustus 1946 
aldus:

[...] Vandaag kunnen wij slechts eendrachtig zijn, want onze 
Koningin verjaart en die eendracht vindt haar diepste grond in onze 
verbondenheid en trouw aan Oranje, verbondenheid en trouw die 
begon bij de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, en de geslachten 
door bewaard bleef en zal blijven.
Leve Nederland! Leve de Koningin!110

In Met Vlag en Wimpel werd geschreven over Wilhelmina ‘die onder ons 
als landsmoeder regeert’.111 En behalve dat de lezertjes in januari 1946 
hun aandacht besteedden aan de verjaardag van hun generatiege-
nootje ‘Trix’, wijdde de protestants-christelijke kinderboekenschrijver 
W.G. van de Hulst (1879-1963), onder de titel ‘Prinses van ons allen’, in 
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april 1946 een artikel aan prinses Juliana. De essentie van zijn verhaal, 
de samenbindende rol van Oranje, wordt gegeven in het volgende ci-
taat:

Zo zegt nu jong Nederland: Gij zijt van ons Prinses! Ge zijt van 
ons allen. Dit is onze nationale vreugde, onze rijkdom; – dàt is onze 
nationale trots: Van ons allen!... Bij elkaar horen we. Bij U horen we. 
Wij jongens en meisjes van nu, wij weten het wel. De oude stamboom 
van Oranje kreeg in U zijn nieuwe loot. Nu bloeit die boom weer 
in volle pracht: drie vrolijke prinsesjes zijn onze nieuwe vreugde 
geworden. Zij zijn van ons, ons allen. Zij blijven van ons.112

Er verschenen in de eerste periode na de oorlog meerdere geroman-
tiseerde verhalen voor de jeugd over het oorlogsverleden, waarin hel-
dendom, vaderlandsliefde en Oranjegezindheid samenkwamen. Voor-
beelden van zulke jongensboeken zijn, behalve verschillende werken 
van eerdergenoemde De Zeeuw, de trilogie Engelandvaarders van K. 
Norel en Reis door de nacht in vier delen van Anne de Vries (1951-1960). 
Van de hand van P. Jongeling, de latere gpv-parlementariër die in deze 
rol nog ter sprake komt, verscheen onder het pseudoniem Piet Prins 
een aantal jeugdboeken, zoals Holland onder het hakenkruis (1961).113 
De nationale en de religieuze motivatie zijn bij hem niet te scheiden. 
Het is een getuigenis van de ‘verlossende hand des Heeren, van hulp 
en uitredding die Hij ons volk wou schenken!’ In Holland onder het ha-
kenkruis trekt hij een lijn van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) via 
de Franse Tijd (1795-1813) naar de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog schonk de Here het Nederlandse volk ‘een ver-
losser’ in de Prins van Oranje.114 De analogie sprak voor zich.

Deze christelijke lectuur voor jongeren werd massaal gelezen, ook 
door volwassenen. Enerzijds omdat het aan dit soort boeken voor 
volwassenen veelal ontbrak.115 Anderzijds stonden deze auteurs in de 
christelijk-nationale traditie en hier wist men, zoals Schutte aangeeft, 
de nationale geschiedenis en ‘de liefde voor Koning en Vaderland’ van 
oudsher populair te brengen, juist vaak in de vorm van jongensboe-
ken.116 Auteurs als De Zeeuw deden echter ‘stevig vooronderzoek en 
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kenden de (wetenschappelijke) historiografie’ voordat ze tot schrij-
ven overgingen. Deze jongensboeken gaven in hun ongedifferenti-
eerdheid een impressie van de Tweede Wereldoorlog zoals de Neder-
landers deze overwegend graag wilden zien, namelijk als reprise van 
de grote strijd tegen Spanje en daarmee als een herbeleving en herbe-
vestiging van het ‘verhaal van Oranje’. Ze hadden als doel te inspire-
ren, niet te nuanceren.117 Kortom, verhalen die voeding gaven aan het 
Oranjepatriottisme en die er tevens uit voortvloeiden.

Voor Agnes Dessing stond de periode 1945-1950 daarom in het teken 
van ‘ God en Oranje als richtsnoer’.118 Enerzijds sloot dit niet aan bij de 
katholieke en socialistische tradities, zodat publicaties in deze geest 
hier niet waren te verwachten, anderzijds waren Oranje en het ermee 
verbonden verhaal door de oorlog genationaliseerd en was een breder 
publiek er ontvankelijk voor. Dat deze analogie met de Tachtigjarige 
Oorlog dan ook behoorlijk lang buiten orthodox-protestantse kring 
leefde, bleek nog in 1955, toen het gemeentebestuur van Amsterdam 
ter gelegenheid van de viering van tien jaar bevrijding alle Amster-
damse scholen een brochure stuurde met als titel Wilt al u dagen, dit 
wonder bysondser gedencken toch – Valerius Gedenckklank. Hierin werd 
herinnerd aan de Tachtigjarige Oorlog. Uiteraard paste hierin een 
portret van Willem van Oranje en werd Seyss-Inquart met Alva ver-
geleken.119 In het licht van de herbeleving van het ‘verhaal van Oranje’ 
en daarbij van de Tweede Wereldoorlog als reprise van de Tachtigja-
rige Oorlog is ook de bijzondere rol te verklaren die prins Bernhard 
in Nederland toeviel. Het proefschrift van Annejet van der Zijl, Bern-
hard. Een verborgen geschiedenis, biedt veel kennis over zijn leven en 
over – wat ze noemt – ‘de verzonken wereld waaruit hij voortkwam’.120 
Het autocratische Duitse keizerrijk met zijn adelstradities waarin 
Bernhard was geboren, noch de instabiele republiek van Weimar 
waarin hij opgroeide en waar zeker de adel weinig affiniteit had met 
de democratie, vormde een ideale leerschool voor een prins-gemaal 
in een parlementaire democratie. Als liefhebbende zoon uit een ge-
zin van bescheiden adel deed hij met zijn aanzoek aan de Nederlandse 
kroonprinses wat zijn familie van hem mocht verwachten, en buiten-
echtelijke escapades waren niet direct in strijd met de mores van zijn 
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milieu. Om hem recht te doen, is het daarom goed het gehele waarde-
en-normenpatroon van die ‘verzonken wereld’ voor ogen te houden 
en tevens te beseffen dat de politiek verantwoordelijken van vóór de 
oorlog nalieten de aanstaande prins-gemaal serieus te introduceren in 
de constitutionele en maatschappelijke ethiek van een democratie.121

De Tweede Wereldoorlog bood hem de kans zich binnen korte tijd 
als Nederlander te bewijzen.122 In Engeland had hij bovendien ver-
keerd in de omgeving van zijn schoonmoeder. Hierdoor straalde iets 
van haar glorie op hem af. Daarbij was hij haar vertrouweling, klank-
bord en contactpersoon geweest; kortom haar favourite son, zoals 
Harry van Wijnen de verhouding tussen beiden kenmerkte.123 Hij 
vond dat de prins met ‘een mythische reputatie’ uit Londen was terug-
gekeerd en ‘door de illegaliteit over het paard was getild’.124 Mythen 
hebben evenwel helden nodig, zeker ook de Oranjemythe. De Neder-
landers moesten voor Oranjehelden teruggaan tot koning Willem ii, 
die ze hadden kunnen vieren als held van Waterloo. De behoefte de 
Oranjes algauw een mooiere rol toe te denken dan de feiten zouden 
rechtvaardigen, was eerder gebleken bij Bernhards schoonvader prins 
Hendrik. Zijn hartelijke betrokkenheid in 1907 bij de opvang van de 
overlevenden van de lijnboot uit Harwich, de Berlin, die bij Hoek van 
Holland in tweeën was gebroken, was indertijd opgewaardeerd tot 
heldendom.125 De ontvankelijkheid voor nieuw Oranjeheldendom lag 
dus enigszins in de lijn der verwachting.

Het is daarom niet zo verrassend dat biografische publicaties over 
prins Bernhard meestal nogal kritiekloos en vaak behoorlijk verheer-
lijkend waren. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Onze prins van de 
gereformeerde J. Waterink.126 Na Van der Zijls publicatie krijgt Wa-
terinks verhaal iets anekdotisch. Overigens is het goed daarbij te be-
denken dat heldendom als uitvloeisel van de Oranjemythe in het ver-
zuilde Nederland gemakkelijker viel te erkennen dan een soortgelijke 
staus van welke andere persoon of groep dan ook. Bernhards helden-
dom was als het ware voorbeschikt en bovendien leenden zijn positie 
en karakter zich er uitermate voor als zodanig te functioneren, waar 
zijn schoonmoeder, als koningin, dit niet kon. Benoemingen zoals die 
tot Honorary Air Commodore bij de Britse Royal Air Force in 1941, tot 
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luitenant-generaal en viceadmiraal in 1943 en tot Bevelhebber der Ne-
derlandse Strijdkrachten in 1944 hadden hem het nodige extra gezag 
gegeven. In deze laatste functie was hij aanwezig bij de capitulatie van 
de Duitse troepen in Wageningen.

Bernhard had ook al snel op grond van zijn eigen rol populariteit 
verworven. Zijn persoonlijke steun aan oud-verzetsmensen en oud-
Engelandvaarders in de periode na de oorlog, als ze moeite hadden 
om bureaucratische hindernissen te nemen en soms bij financiële 
problemen, had hem in deze kringen ‘razend populair’ gemaakt.127 
Een illustratie hiervan was de spontane steun die prins Bernhard gaf 
aan Pim Boellaard bij de repatriëring van de gevangenen uit Dachau, 
toen overheidsinstanties het lieten afweten.128 Zowel tijdens de oor-
log als bij aanpassingsproblemen van verzetsmensen aan de burger-
maatschappij na de oorlog gaf hij als geen ander de indruk dat hij 
hun problematiek begreep en ernaar wist te handelen. Dit verklaart 
waarom avonturiers in kringen van het verzet die aan het einde van 
de oorlog een ‘sterke man’ wilden, aan Bernhard dachten.129 En het 
was tevens de reden dat hij in de jaren na de oorlog de vanzelfspre-
kende beschermheer was van Expogé. Toen hij zich later door de 
Lockheed-affaire in de nesten had gewerkt, zou het voormalige verzet 
op emotionele wijze blijk geven van zijn loyaliteit aan de prins.130 Dat 
kameraadschap hem lag, is hem in deze omgeving dan ook steeds bij-
zonder goed uitgekomen. Als inspecteur-generaal fungeerde de prins 
als klankbord en toeverlaat, kortom als ombudsman avant la lettre. 
Dat hij daarbij wel erg veel oog had voor zijn public relations blijkt 
onder meer uit zijn gebaar om alle strijdkrachten in het westen van 
het land op zijn verjaardag te bezoeken – uiteraard in een legerjeep.131

Over eerbetoon had de prins niet te klagen. Zijn Oranjeheldendom 
vond officieel ondersteuning. Het paste bovendien bij de duiding van 
de Nederlandse strijd tegen de nazi’s als actualisering van het ‘ver-
haal van Oranje’, wat weer in overeenstemming was met de tendens 
tot ‘nationalisering van het verzet’.132 De regering en andere instanties 
eerden de prins uitbundig voor zijn rol in de oorlog en voor zover no-
dig konden ze hiervoor bevestiging vinden in de onderscheidingen 
die hij had gekregen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
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Op voordracht van veldmaarschalk Montgomery vereerde koning  
George vi prins Bernhard op 19 februari 1946 met het Grootkruis in 
de orde van het Britse Rijk als erkenning van zijn ‘grote verdienste als 
bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten gedurende de operaties 
in Noordwest-Europa’. Ervoor had generaal Eisenhower hem vereerd 
met de Bronzen Ster voor zijn inspanningen om een ondergrondse 
strijdmacht in Nederland te organiseren.133 Veelvuldig was in Neder-
land de verwijzing naar zijn band met het verzet – dat na de oorlog 
ongekend veel prestige genoot. Omgekeerd bewees de populaire 
prins ook alle eer aan het verzet. Zo ontstond er een relatie tussen de 
prins en het verzet op basis van – wat zou kunnen worden genoemd – 
‘symbiotisch heldendom’.134 Deze band was zeer hecht, zou een leven 
lang standhouden en heeft de positie van de prins in het naoorlogse 
Nederland in hoge mate bepaald. Zijn lievelingsbloem, de witte anjer, 
werd symbool voor het verzet; 29 juni, zijn verjaardag, werd Vetera-
nendag en op deze dag zouden ook anno 2011 de witte anjers nog veel-
vuldig worden gedragen.

In 1945 was Bernhard in Nederland de hoogst mogelijke onderschei-
ding verleend en ontving hij het Commandeurskruis der Militaire 
Willemsorde. In 1946 werd hem het Vliegerskruis toegekend voor ‘be-
toonde moed, beleid en initiatief, als oorlogsvlieger en wegens zijn be-
zielend voorbeeld voor het personeel der luchtstrijdkrachten, gedu-
rende de oorlog’.135 In hetzelfde jaar werd hem het eredoctoraat in de 
rechten van de Universiteit van Utrecht verleend. In zijn dankwoord 
stelde hij dat de erepromotie niet hem gold, maar het verzet en de 
illegaliteit als zodanig. Iets wat weliswaar bescheiden was, maar ui-
teraard de vereenzelviging niet minder maakte.136 Het jaar erop werd 
prins Bernhard erelid van het Studentencorps aan de Vrije Universi-
teit. In zijn toespraak legde de prins een verband tussen de strijd te-
gen Spanje en het universitaire verzet tijdens de bezetting. Hij stelde 
het erelidmaatschap te aanvaarden ‘in het dankbaar bewustzijn, dat 
gij en ik één van geest zijn geweest tijdens de oorlog’.137 Hoezeer de 
35-jarige prins al mythosfähig werd geacht, blijkt wel uit de woorden 
die A. Klapwijk, rector van het Studentencorps, bij deze gelegenheid 
uitsprak: ‘Toen het oorlogsgeweld Nederland trof, hebt Gij, in U be-
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lichaamd de aloude traditie van het Oranjehuis als kampioen voor de 
vrijheid, in de strijd vooraan gestaan. In den vreemde hebt Gij onze 
soldaten gevormd en geleid om mede te werken aan de bevrijding van 
ons vaderland. Uw offerbereidheid was voor hen, die hun plaats wis-
ten in het binnenlands verzet, steeds tot voorbeeld.’138

Zo lag in de Oranjemythe Bernhards bestemming als nationale held 
besloten. Zoals de Tweede Wereldoorlog een reprise was van de strijd 
tegen Spanje, moest er ook weer een Oranjeheld zijn, en het erfcha-
risma van de Oranjes bleek ook via de aangetrouwde lijn overdraag-
baar. Prins Bernhard moest dus de held wel zijn, maar hij was dit zeker 
niet tegen wil en dank. Hij speelde zijn rol met verve.139 Een enkeling 
maakte daarbij een kritische kanttekening. Een van hen was verzets-
man Henk van Randwijk, zij het pas in 1962 ter gelegenheid van de 
verschijning van de biografie van prins Bernhard van Alden Hatch. 
Hoewel Van Randwijk geen afbreuk deed aan de inzet en antinazige-
zindheid van de prins, relativeerde hij zijn rol en wees hij ook op de 
weinig kritische houding van Bernhard tegenover de minder demo-
cratische tendensen in sommige kringen van het verzet.140 Maar als 
het erop aankwam zou hij – ondanks zijn omgeving – wel steeds het 
goede standpunt hebben ingenomen.141

De conclusie van Van der Zijl dat het leven van Bernhard groten-
deels een mythe – in de zin van een eigen creatie – was, schiet tekort 
als deze belangrijke omgevingsfactoren er onvoldoende bij worden 
betrokken.142 Bovendien is hij veel oud-verzetsstrijders tot steun is ge-
weest.143 Maar uiteindelijk voldeed prins Bernhard met zijn heldensta-
tus en kleurrijk optreden in die moeilijke en naargeestige naoorlogse 
tijd ongetwijfeld zowel aan een verwachtingspatroon als aan een be-
hoefte die bij veel Nederlanders leefde. Anders gesteld: een wat meer 
bescheiden optreden was mogelijk meer conform de realiteit geweest, 
maar daarmee had Nederland wel zijn held gemist en de prins was er 
niet per se nuttiger door geworden voor de Nederlandse samenleving.
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De ‘nationale gemeenschap’ op de proef gesteld

Als er één onderwerp is geweest waarover de gemoederen al direct na 
de oorlog hoog opliepen, zodat de natie als gemeenschap onder grote 
druk kwam te staan, dan is het wel de dekolonisatie van Nederlands-
Indië. Zelfs Oranje zou niet geheel buiten de strijd weten te blijven. 
Dat het een emotioneel onderwerp betrof, is niet zo verbazingwek-
kend omdat het bezit van Nederlands-Indië op velerlei manieren met 
het natiebesef was vervlochten. Zo was de Nederlandse strijd voor on-
afhankelijkheid zelfs mede door opbrengsten van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (voc) mogelijk gemaakt, en ook de beroemde 
Gouden Eeuw zou niet denkbaar zijn geweest zonder dezelfde baten. 
Indië was door de eeuwen heen ‘een belangrijke financiële, economi-
sche en ook cultuurwetenschappelijke voedingsbron geweest van de 
Nederlandse samenleving’.144 Het bezit van Indië had de natie tevens 
de beschavingsopdracht gegeven die paste bij het Nederlandse mis-
sionaire nationalisme, zoals dit in het begin van de twintigste eeuw 
opnieuw was verwoord door de jurist Cornelis van Vollenhoven.145

Hoe dan ook had het bezit van deze kolonie de natie veel zelfres-
pect en veel internationaal prestige opgeleverd, zodat Nederland zich 
kon beschouwen als een middelgrote mogendheid. Met het opgeven 
van Nederlands-Indië zou het nationale eergevoel overduidelijk in 
het geding komen.146 Nederland heeft zich zoiets in meerderheid dan 
ook lange tijd niet kunnen voorstellen en was niet bereid de natio-
nalistische beweging serieus te nemen. Nog tijdens het interbellum 
had gouverneur-generaal De Jonge van Nederlands-Indië (1931-1936) 
gezegd: ‘Wij hebben hier driehonderd jaar geheerst met de zweep en 
de knoet en wij zullen dit de komende driehonderd jaar ook doen.’147 
Voor koningin Wilhelmina waren houwdegens als Jan Pieterszoon 
Coen en Van Heutsz altijd helden geweest. Ondanks haar affiniteit 
met de ethische politiek had ze evenmin willen weten van staatkun-
dige hervormingen of zelfs maar van de geringste concessies aan de 
Indonesische nationalisten.148 Haar beroemde radiorede van 7 de-
cember 1942 waarin ze de koloniale bezittingen binnen rijksverband 
autonomie toezegde, was daarom vooral een tegemoetkoming aan de 
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Verenigde Staten en niet zozeer het resultaat van opinievorming in 
Nederlandse kring. Toen het erop aankwam, bleek het perspectief dat 
deze rede moest bieden inmiddels achterhaald.149

De plotselinge ineenstorting van Japan en snel daarop het uitroepen 
van de Republiek Indonesië door de nationalistische leiders Soekarno 
en Hatta, zou in 1945 het proces in een ongekende stroomversnelling 
brengen. Nederland bleek erdoor overrompeld. Het kreeg te maken 
met een koloniale opstand en de dekolonisatie van Indonesië zou een 
uiterst pijnlijk verloop krijgen, dat diepe verdeeldheid veroorzaakte 
in de Nederlandse samenleving. Behalve dat het voortbestaan van het 
Rijk als zodanig in het geding was, evenals de handhaving van orde 
en gezag, speelden er heftige nationalistische sentimenten. Nederland 
zou terugvallen tot de rang van een land als Denemarken, zo werd er 
bijvoorbeeld wel gesteld. Voorts waren ook economische overwegin-
gen erg belangrijk. Velen achtten de economische wederopbouw van 
Nederland onmogelijk zonder Indië. ‘Indië verloren, rampspoed ge-
boren’ was daarom de leus.

Binnen het kabinet liepen de spanningen hoog op. De kvp stond 
een hardere lijn voor, terwijl onder de socialisten al voor de oorlog 
sympathie had bestaan voor het streven naar onafhankelijkheid. Geen 
politiek strijdpunt heeft het ‘Nieuwe Bestand’ van katholieken en so-
ciaaldemocraten – de rooms-rode ruggengraat van de naoorlogse ‘na-
tie als gemeenschap’ – dan ook zo op de proef gesteld. De ‘politionele 
acties’ – de eufemistische kwalificatie van een militair optreden dat 
het grootste uit de Nederlandse geschiedenis zou worden – moesten 
binnen de PvdA wel veel onvrede oproepen.150 Binnen de regering 
verzette Wilhelmina zich aanvankelijk eveneens met kracht tegen 
concessies aan de nationalisten. Tegenover de regering werd heftige 
oppositie gevoerd door christelijk-historischen, liberalen en antirevo-
lutionairen, van wie de laatsten zich tot op het einde bleven verzetten 
tegen soevereiniteitsoverdracht. Het debat kon ongehoord fel en uit-
gesproken nationalistisch zijn. F.C. Gerretson fulmineerde: ‘In minder 
dan drie maanden is het werk van meer dan drie eeuwen ontredderd 
en vernield.’ Hij sprak van de ‘Dictatuur Schermerhorn’. Naar zijn me-
ning behoorde de neiging tot ‘nationale zelfverguizing’, die wel aan 
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de toegeeflijke houding van Nederland ten grondslag moest liggen, 
tot de ‘erfzonde onzer intelligentsia’.151 De Rooy signaleert dat er alom 
‘verraad’ werd geroepen tegen ‘links’, dat akkoord was gegaan met een 
oorlog tegen een onafhankelijkheidsbeweging, en tegen ‘rechts’, dat 
zich al te gemakkelijk zou hebben neergelegd bij het beëindigen van 
‘Nederlands grootste avontuur’.152 De echte diehards sloten zich aaneen 
in het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, dat aangevoerd 
werd door de antirevolutionaire minister-president uit de oorlogsja-
ren P.S. Gerbrandy. Hierin treffen we rechtse politici aan zoals de ka-
tholieke Ch.J.I.M. Welter en de christelijk-historische Gerretson. Ook 
generaal b.d. H.G. Winkelman behoorde ertoe.

De radiotoespraak van Wilhelmina op 3 februari 1948 waarin ze zich 
in het Engels tot de bondgenoten richtte, gaf blijk van een veel voor-
uitstrevender opstelling. Met verwijzing naar het Atlantisch Hand-
vest sprak ze zich nadrukkelijk uit voor een democratisch Indonesië. 
Dit viel uitermate slecht bij de tegenstanders hiervan.153 Het was voor 
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid een zeer koude dou-
che. Al eerder, kort na de bevrijding, was uiterst-rechts Nederland te-
leurgesteld, toen vanuit kringen van de Binnenlandse Strijdkrachten 
een poging werd ondernomen prins Bernhard tot een machtsover-
name te bewegen en deze zou hebben geweigerd. Het was de bedoe-
ling geweest dat hij koningin Wilhelmina zou vragen Schermerhorn 
te ontslaan en te vervangen door ministers die bereid waren de re-
bellen op Java en Sumatra harder aan te pakken.154 Oranje stond nu 
eenmaal traditioneel voor de handhaving van gezag en orde, ook in de 
koloniën. Als symbool had het Comité dan ook de Nederlandse kroon 
gekozen en juist voor deze categorie stelde Oranje diep teleur. ‘Je 
maintiendrai’, het devies van Oranje, gold kennelijk niet langer voor 
het koloniale imperium, zo moeten ze hebben gedacht. De geschokte 
journalist H.A. Lunshof wierp de koningin voor de voeten dat ze het 
verschil niet meer wist tussen de troon en een spreekgestoelte op een 
politieke vergadering.155

De verontwaardiging nam nog toe toen Wilhelmina weigerde Ger-
brandy en Welter als vertegenwoordigers van het Comité audiëntie 
te verlenen. De suggestie van Gerretson dat koningin Wilhelmina af-
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stand van de troon zou hebben gedaan omdat ze zich niet zou kun-
nen verenigen met de scheuring van haar rijk, wordt door Van Raalte 
onaannemelijk geacht omdat ze haar handtekening in 1948 al had 
gezet onder de grondwetswijziging die de totstandkoming van on-
afhankelijkheid van Indonesië mogelijk zou maken.156 Het natiebesef 
van uiterst-rechts Nederland moet ernstig geschokt zijn geweest. Niet 
alleen Nederlands koloniale imperium was verloren gegaan, maar 
Oranje als rotsvast symbool van gezag en orde was niet tegen de storm 
bestand gebleken.

Hoe moeilijk de afstand van Nederlands-Indië zich verdroeg met 
de nationale trots, bleek ook uit de reacties toen Nederland na een 
periode van nu eens onderhandelen en dan weer militaire strijd de 
Indonesische onafhankelijkheid moest accepteren. Het antirevolu-
tionaire Trouw vermeldde bijvoorbeeld de opwinding buiten en in 
het Kamergebouw, toen het akkoord met Indonesië in de Eerste Ka-
mer werd behandeld. Verscheidene malen drong het Wilhelmus door 
tot in de gangen van het parlementsgebouw en nu en dan werd het 
‘Rijkseenheid-lied’ gezongen op de wijs van: ‘Wij willen Holland hou-
wen’.157 In spreekkoor werd geroepen: ‘Ambon, Timor, Niahassa’, de 
rijtjes geografische Indische aanduidingen die ieder Nederlands kind 
op school mee had opgedreund, en: ‘Grondwet, grondwet.’

Hoezeer daarbij tegen het midden van de twintigste eeuw in con-
fessionele kringen nog Groen van Prinsterers door de Restauratie be-
paalde, traditionalistische visie op het gezag een rol speelde, blijkt uit 
hun stellingname. In zijn inleiding op Indië onder dictatuur wees Ger-
retson er bijvoorbeeld op dat hier fundamentele beginselen in het ge-
ding waren: ‘Zeg mij, aldus onze grootste staatsman-historicus, zeg mij, 
wat er geleerd en geloofd is, dan zal ìk u zeggen, wat er geschieden zal.’ 
Voortbouwend op Groen stelde hij verder: ‘Slechts de kennis der begin-
selen kan ons den ware aard en strekking der daden verklaren. Slechts 
zij leert ons, omtrent de oorzaak van den ondergang van het Konink-
rijk, de waarheid die vrij maakt.’158 Ook de inbreng van het christelijk-
historische Kamerlid Pollema kwam neer op een principiële afwijzing 
van de volkssoevereiniteit. Bij de voortzetting van het debat beriep hij 
zich op De Savornin Lohman. Pollema stelde dat niet de Grondwet, 
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maar de Kroon centraal diende te staan, omdat alleen de Kroon over 
de soevereiniteit beschikte, en dat de Staten-Generaal niet bevoegd 
waren deze over te dragen. De regering zou voor haar daad niet alleen 
worden veroordeeld door het levende geslacht, maar ook door toekom-
stige geslachten. ‘Moeten wij H.M de Koningin deze gang laten maken 
die van haar als constitutionele vorstin wordt gevraagd? Dit zal zijn een 
nationale ondergang,’ zo stelde de spreker.159 Voor het antirevolutio-
naire Kamerlid Anema was de soevereiniteitsoverdracht op zich niet 
het bezwaar, maar de legalisering van de revolutie, die volgens hem de 
consequentie was van het falende regeringsbeleid.160 We zien hier dat 
vooral bij de confessionelen deze gezagsopvatting nauw was verweven 
met het natiebesef en dat aantasting hiervan het politieke concept van 
deze stroming als zodanig zou treffen.

Nadat de Eerste Kamer in 1949 akkoord was gegaan met de resulta-
ten van de Rondetafelconferentie, luidde de veelzeggende conclusie 
van mr. G.B.J. Hilterman, hoofdredacteur van Elsevier: ‘We zijn een 
klein en betrekkelijk onaanzienlijk deeltje van West-Europa gewor-
den.’161 Als troost wees premier Drees – en niet de jonge koningin Juli-
ana – er in zijn radiorede van 31 december 1949 de natie nog maar eens 
op dat ‘een klein land grote dingen kan doen’. Maar net zomin als toen 
het de oorlogservaringen betrof, nam de Nederlandse bevolking tijd 
voor de verwerking van het opnieuw ‘geblesseerde natiebesef ’. Toen 
de soevereiniteitsoverdracht eenmaal een feit was, wilde het Neder-
landse volk liefst alles zo snel mogelijk vergeten en de welvaart doen 
toenemen. De elites konden inzetten op een lange periode van natio-
nale consensus, passend bij de natie als ‘nationale gemeenschap’, hoe-
wel het verlies van het koloniale imperium het nationale bewustzijn 
geen goed had gedaan en hier en daar mogelijk nog meespeelde in 
de Nederlandse standpuntbepaling.162 Zo wordt er wel gesteld dat ge-
kwetste nationale ijdelheid zou hebben geleid tot een ‘postkoloniale 
compensatiedrang’. Behalve dat dit zou blijken uit het krampachtige 
vasthouden aan Nieuw-Guinea, zou het hebben doorgewerkt in de 
Nederlandse buitenlandse politiek.163
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Een nationale gezindheid met politieke consequenties

Wat de betekenis betreft van het Oranjepatriottisme na 1945, moet de 
conclusie zijn dat het ‘verhaal van Oranje’ niet alleen tijdens de oor-
log velen inspireerde en richting gaf, maar dat het tevens belangrijk 
was voor de duiding en verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Het 
Oranjepatriottisme deed zich na de oorlog dan ook krachtig gelden, 
krachtiger dan toenmalige, sombere Nederlandse nationalisten veron-
derstelden. Het vormde de kern van een vitale civil religion die verge-
lijkbaar is met de Amerikaanse civil religion zoals Bellah deze schetst. 
Het ‘verhaal van Oranje’, als gedeeld verhaal van de natie, was door 
de Tweede Wereldoorlog als het ware opnieuw beleefd en daarmee 
herbevestigd. Op grond hiervan moest de Tweede Wereldoorlog wel 
worden ervaren als reprise van de Tachtigjarige Oorlog, maar dan de 
gehele natie betreffend, dat wil zeggen ‘genationaliseerd’.164 Hierdoor 
kwamen oorlog en bezetting inclusief de actoren erin, Oranje en het 
verzet, in een mythisch perspectief te staan. Zo werd Wilhelmina ‘de 
moeder van het verzet’, werd prins Bernhard de gedoodverfde nati-
onale held en kreeg het verzet er een nationale dimensie door. Deze 
duiding van de Tweede Wereldoorlog was voor het publiek vanzelf-
sprekend, en dit klonk sterk door in populaire publicaties.

Deze naoorlogse civil religion rond Oranje was overigens niet alleen 
door Oranje bepaald. Behalve andere zaken waarop Nederland altijd 
trots was (de Gouden Eeuw, ondernemerschap, de waterwerken et 
cetera was er, ofschoon Nederland nooit een politieke idee is gewor-
den, wel sprake van een veronderstelde nationale gezindheid, die po-
litieke consequenties had omdat de ‘geest van wederopbouw’ erdoor 
werd bepaald.165 Deze ‘geest van wederopbouw’ verenigde echter 
tegenstrijdige tendensen in zich. Enerzijds domineerde er een cultu-
reel conservatisme waardoor de avant-garde buiten werd gesloten, 
anderzijds sloot dit niet uit dat er in economisch en sociaal opzicht 
ingrijpende ontwikkelingen in gang werden gezet, die het heersende 
conservatieve waarde-en-normenpatroon uiteindelijk zouden kun-
nen ondermijnen. Een complicerende factor was ook dat Nederland 
en Oranje sinds de strijd tegen de nazi’s de democratie weliswaar had-
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den omarmd, maar dat in de veelvuldige verwijzingen naar Willem 
van Oranje zelden de opstandige Geuzenprins werd geëerd, die een 
vroege aanzet had gegeven voor democratie en mondig burgerschap. 
Nog steeds klonk sterk de christelijk-nationale interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’, die generaties lang was ingezet als formule ter 
bezwering van het beginsel van de volkssoevereiniteit en van mondig 
burgerschap. Als het erop aankwam om de Nederlandse civil religion 
definitief te relateren aan democratie en mondig burgerschap, was 
1945 een gemankeerd moment.

de natie als gezindheid (1945-1950)





hoofdstuk iv

tussen traditie en moderniteit
(1950-1966)

Soestdijk als het hart van Nederland

Bij de troonswisseling in 1948 verdween er met koningin Wilhelmina 
een uiterst dominante persoonlijkheid van het Nederlandse politieke 
en maatschappelijke toneel. Voor deze vorstin was het ‘verhaal van 
Oranje’ een levende werkelijkheid gebleken, en het koningschap bij 
de gratie Gods leek haar op het lijf geschreven. Met de constitutionele 
begrenzingen van haar ambt had ze echter vaak moeite gehad. Het 
aantreden van koningin Juliana was meer dan een verandering van 
stijl. In tegenstelling tot haar moeder stond voor de nieuwe vorstin de 
parlementaire democratie niet ter discussie. Tijdens de oorlogsjaren 
had ze zich namelijk al principieel verzet tegen de autoritaire staat-
kundige opvattingen van haar moeder.1 Kenmerkend voor Juliana was 
de retorische vraag uit haar inhuldigingstoespraak: ‘Wie ben ik dat ik 
dit doen mag?’ Waar Wilhelmina nooit haar majesteit vergat, is het 
beeld van Juliana dat ze zich vooral zag als mens onder de mensen. Ze 
was bescheidener, stelde zich dan ook informeler en toegankelijker op 
en werd al spoedig geprezen vanwege haar democratische instelling 
en grote sociale belangstelling.2

Op Paleis Soestdijk scheen een gelukkig Oranjegezin te wonen. Hier 
waren op 30 april, Koninginnedag, duizenden Nederlanders welkom 
voor het jaarlijkse defilé en met kerst placht de vorstin rond te gaan 
met de chocoladekan om het personeel in te schenken. Voor het na-
tiebesef in de jaren 1950, toen het traditionele gezin en de daarbij 
behorende huiselijkheid nog zoveel waardering genoten, vormde dit 
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het ‘natuurlijke hart’ van Nederland.3 Van dit gezin werd veelvuldig 
verslag gedaan in de media, en wie er geen genoeg van kreeg, kon 
zich altijd nog de Pro Juventute-kalenders aanschaffen. Foto’s van 
de koningin op de fiets of van de prinsesjes fietsend naar school en 
verhalen dat de koningin liever werd aangesproken met mevrouw 
dan met majesteit, pasten bovendien bij het nationale adagium ‘Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, dat zeker in die jaren nog veel 
weerklank vond.4 Toen er na de watersnoodramp van 1953 ook nog 
beelden verschenen van koningin Juliana met hoofddoek om en hoge 
laarzen aan, terwijl ze onvermoeibaar het rampgebied doortrok, was 
haar populariteit definitief gevestigd; en zoals zou blijken, kon niets 
hier nog afbreuk aan doen.

Er was echter niet alleen een andere koningin aangetreden. De com-
binatie Juliana en Bernhard als koninklijk paar was niet te vergelijken 
met Wilhelmina en Hendrik. Als man van de wereld had Bernhard zijn 
entree gemaakt aan het in de jaren 1930 wat provinciale Oranjehof. Hij 
was de oorlog uit gekomen als een gevierde oorlogsheld en als zoda-
nig bleef hij in de jaren na de oorlog de lieveling van het verzet. Deze 
‘ingetrouwde Oranjeheld’ was opgenomen in de civil religion waarvan 
het ‘verhaal van Oranje’ de kern vormde. Hij kon daardoor vanuit een 
eigen positie participeren in de ‘nationale week’, die de periode van 
30 april tot en met 5 mei vanaf 1948 vormde.5 De vriendschap tussen 
de prins en het verzet bleek op verschillende momenten. Zo had Pim 
Boellaard, een man van aanzien in het verzet die tot de inner circle van 
de prins behoorde, met Bernhard meegedacht over zijn toekomst na 
de oorlog. De functie van inspecteur-generaal vormde ook met de an-
dere taken van de prins nog geen volledige en bevredigende baan. En 
in een klusje, zoals hij het zelf noemde ‘naar het recept van prins Hen-
drik’, wijlen zijn schoonvader, had hij geen zin. Hij zou dan ook een 
zeer specifieke, eigen rol spelen in de Nederlandse samenleving.6

Boellaard had de prins tijdens een gesprek in 1948, enkele maanden 
voor de troonswisseling, gesuggereerd zich te gaan inzetten voor het 
bedrijfsleven. Dit sprak Bernhard aan. Hij zag in dat het Nederlandse 
bedrijfsleven voor hem een interessant werkterrein kon worden. Over 
de manier waarop de prins uiteindelijk ‘goodwill ambassador’ voor het 
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Nederlandse bedrijfsleven is geworden, bestaan verschillende visies.7 
Feit is echter dat hij al spoedig een groot aantal functies zou vervul-
len die in dit kader pasten en dat hij verschillende reizen, onder meer 
naar Zuid- en Midden-Amerika, zou maken als koninklijk promotor 
van de Nederlandse export. Het Polygoon-journaal en krantenfoto’s 
toonden het Nederlandse publiek dynamische beelden van de prins, 
veelal in uniform, bij militaire oefeningen en op andere momenten 
soms sportief te paard. Kwam de prins terug van zijn internationale 
reizen, dan was het publiek er getuige van hoe hijzelf zijn ‘kist’ aan de 
grond zette. Een paar weken lang was te zien hoe de prins met veel 
vertoon in het buitenland was ontvangen en er bijvoorbeeld niet voor 
was teruggeschrokken om in een Argentijns stadion even een paard 
te bestijgen en met sombrero op een rodeo te rijden. En passant werd 
vernomen dat prins Bernhard voor de schamele, naoorlogse Neder-
landse economie weer orderportefeuilles in de wacht had gesleept, 
een prestatie waarvan verslag werd uitbracht aan de regering, het be-
drijfsleven en aan de media.8

Met zijn gevoel voor public relations was Bernhard een uitzondering 
onder de Oranjes. Alleen koningin Emma, eveneens aangetrouwd, is 
hiermee te vergelijken. De prins, die al naam had gemaakt als oorlogs-
held, kwam nu ook in beeld als toegewijde en flamboyante ‘vliegende 
Hollander’, die zich met succes in het buitenland inzette voor het Ne-
derlandse bedrijfsleven. Hiervoor bestond veel waardering.9 In de na-
oorlogse geest van wederopbouw manifesteerde Bernhard zich als de 
prins van ondernemend Nederland.10 Dat hij met de groten der aarde 
verkeerde, vond sinds 1954 zijn formele bevestiging in zijn voorzitter-
schap van de internationale Bilderbergconferenties, een select gezel-
schap van westerse politici, militairen en industriëlen.11 Dat deze gla-
mour niet altijd conform de werkelijkheid was, zoals Annejet van der 
Zijl stelt, werd in het naoorlogse Nederland niet zo ervaren. Daarbij 
komt nog eens dat de instituties en hun vertegenwoordigers nog ui-
terst respectvol tegemoet werden getreden, zeker waar dit het Oran-
jehuis betrof. Terugblikkend op het koningschap van Wilhelmina had 
prof. mr. P.J.M. Aalberse, ondanks twee wereldoorlogen en een econo-
mische crisis van ongekende omvang, geconstateerd dat haar vijftig-
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jarig regeringstijdperk een tijd van ‘geleidelijke staatkundige, sociale 
en economische hervorming’ was geweest.12 Hoewel de naoorlogse 
periode aanvankelijk in het teken van restauratie leek te staan, zou 
de wereld in de loop van de jaren 1950 snel en ingrijpend veranderen. 
Waar van Wilhelmina kon worden gezegd dat ze werd ‘gedragen door 
de kracht van de historie’, is het de vraag of Oranje zich na de oorlog 
nog door het nationale verleden liet leiden en hoe Oranje zich ver-
hield tot de veranderingen die zich voordeden.13 Dat wil zeggen dat 
in dit hoofdstuk de vraag centraal staat hoe de Oranjes, die de natio-
nale traditie belichaamden, terwijl ze tevens deel uitmaakten van een 
zich moderniserende maatschappij – zo staande in de spanning tus-
sen traditie en moderniteit –, in deze periode invulling gaven aan hun 
specifieke rol in de Nederlandse samenleving. Meer in het bijzonder 
gaat het daarbij om de vraag of koningin Juliana een taak voor zichzelf 
zag weggelegd met betrekking tot het ideologisch onderhoud van het 
Oranjepatriottisme als civil religion rond Oranje.

Wat dit laatste betreft, ben ik weer te rade gegaan bij Robert Bellah, 
die, om inzicht te krijgen in de inbreng van de Amerikaanse presiden-
ten in de civil religion van hun land, hun ceremoniële speeches ana-
lyseerde.14 Hoewel de functie van een Amerikaanse president en van 
een Nederlandse vorstin wezenlijk verschillen, bieden de redevoerin-
gen van koningin Juliana voldoende mogelijkheden om haar inbreng 
met betrekking tot de Nederlandse civil religion in te schatten. Verder 
ga ik in op een mogelijke wisselwerking tussen de veranderingen in 
de maatschappij en de rol van de Oranjes, en op wat de uiteindelijke 
consequenties waren voor de plaats van civil religion rond het ‘verhaal 
van Oranje’ in een tijd die, zeker achteraf gezien, aarzelde tussen tradi-
tie en moderniteit.15

Het ambivalente karakter van de Nederlandse jaren 1950

De media vermeldden ‘bulderende windrukken’, ‘snerpende koude-
vlagen’ en ‘bijkans aan flarden geslagen vlaggen’. Het leek erop of de 
elementen een zelfgenoegzaam volk even zijn plaats wilden wijzen op 
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die achttiende mei 1955, toen koningin Juliana in aanwezigheid van 
ongeveer tweeduizend gasten de Nationale Manifestatie e 55 kwam 
openen. Nooit tevoren was er in Nederland een tentoonstelling ge-
weest ‘waarop zoveel menselijke en natuurlijke energie, technisch en 
wetenschappelijk vernuft, beeldend en jagend vermogen zijn samen-
geperst’ en dat nog wel in Rotterdam, de stad die door de oorlog zo in 
het hart was geraakt. Op de 37 hectaren terrein lagen ‘bijna roekeloos 
kostbare bewijzen van ’s mensen heerschappij’. Deze e 55 was er om het 
naoorlogse herstel aan te tonen en ‘om Nederland hierover met trots 
te vervullen’ en ‘nog méér om het vuur der energie ook in de toekomst 
laaiend te houden’.16 Het Polygoon-journaal kon er nauwelijks genoeg 
van krijgen.

Ir. J.W. Ernste, de voorzitter van de raad van beheer van de E 55, 
sprak dan ook van de energie die er nodig was geweest, naast ‘durf, 
vindingrijkheid, organisatietalent, ondernemingsgeest, zin voor detail 
en het vermogen tot improviseren’. Hij zag veel redenen om trots te 
zijn op het bereikte, maar er was nog meer reden ‘om alle krachten in 
te spannen ten einde de toekomst te veroveren. Een toekomst die zon-
der ons geliefde Oranjehuis niet denkbaar is.’ Deze laatste opmerking 
was geen plichtpleging tegenover de aanwezige vorstin, maar paste bij 
een manifestatie waar ondernemingsgeest weer werd geroemd als na-
tionale deugd en trots; een manifestatie die bovendien deel uitmaakte 
van de bevrijdingsfestiviteiten, zodat ook hier de civil religion rond 
Oranje zich als vanzelfsprekend deed gelden.17 Nationale trots was nog 
een onverdachte eigenschap. Voorts sprak Ernste van een ‘grootse ver-
wachting’. Omdat de e 55 liet zien ‘wat een klein land door zijn inzet 
en saamhorigheid vermag’, hoopte hij dat het een inspiratie mocht zijn 
‘voor een volk dat een grootste toekomst tegemoet wil gaan’. Wat die 
gerichtheid op de toekomst betreft, stelde hij ook dat de Nederlanders 
zich bewust waren geworden van ‘de noodzaak tot heroriëntering’.18

Deze impressie uit het midden van de jaren 1950 geeft aan dat het 
lang gangbare beeld van deze periode, als een tijd van voortgezette 
restauratie, van verstarde structuren, van geringe sociale mobiliteit en 
van een onaantastbaar gemeenschapsmoralisme, kortom de wereld 
die H.J.A. Hofland zo treffend leek te hebben geschetst in Tegels lich-
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ten, eigenlijk niet geheel conform de realiteit was.19 Terwijl op het oog 
het traditionele Nederland zich nog leek te handhaven, werden in 
de jaren 1950 namelijk toch al tal van structurele economische, maat-
schappelijke en politieke veranderingen in gang gezet. Deze tendens 
werd nog versterkt doordat het nieuwe buitenlandse beleid van Ne-
derland in het teken was komen te staan van voortgaande internatio-
nale samenwerking en van toenemende openheid naar buiten. Terug-
kijkend op deze periode constateerde de voorzitter van de Tweede 
Kamer L.G. Kortenhorst (1886-1963): ‘Tot veler verrassing bracht ons 
volk in het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog de fantasie, de inspira-
tie en de nuchtere zin voor realiteit op om mede aan de spits te staan 
van de veldwinnende conceptie van een geïntegreerd Europa en een 
sterke Atlantische alliantie.’20

Eerdergenoemde Nationale Manifestatie e 55 vormde de afsluiting 
van een periode van ‘wederopbouw en herstel’. Het was tevens een 
teken van ‘nationale trots’ vanwege het bereikte, waarbij kon wor-
den verwezen naar grootse projecten en indrukwekkende prestaties 
op het gebied van industriële en technologische ontwikkeling. Er 
heerste bovendien een kenmerkende openheid naar het nieuwe en 
een groot vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving. De 
‘noodzaak van heroriëntatie’ waarvan ir. Ernste, de voorzitter van de 
raad van beheer van de e 55, melding maakte, leek inmiddels een must 
geworden.21

De geest zoals deze sprak uit de Nationale Manifestatie e 55, ken-
merkte de nrc met de kop: ‘Inspirerend voorbeeld voor een volk, dat 
de toekomst wil veroveren’. Het is aannemelijk dat de Nederlandse 
elites, ofschoon ze zich bewust waren van de risico’s van een snelle 
modernisering, deze toch onontkoombaar achtten.22 James Kennedy 
ziet het ‘geloof in de onvermijdelijkheid van verandering’ in elk geval 
als een ‘cruciale factor in de Nederlandse politieke cultuur’.23 Deze in-
stelling zou evenmin aan Oranje voorbijgaan, zoals onder meer blijkt 
uit de toespraak van prins Bernhard ter gelegenheid van zijn erepro-
motie in de Technische Wetenschap in Delft in 1951. Hij zei toen: ‘Wil 
het zijn roemrijke plaats van weleer veroveren, dan zal Nederland dat 
aanpassingsvermogen waar moeten maken!’24
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De veranderingen die het Nederland van de jaren 1950 en 1960 te zien 
gaf, zijn de laatste decennia uitgebreid en vanuit diverse invalshoeken 
onderzocht door historici zoals James Kennedy en Hans Righart, terwijl 
er tevens nog tal van deelstudies zijn verschenen.25 Ik beperk me hier 
tot de aspecten van het veranderingsproces die voor het onderwerp 
relevant zijn. Het blijkt dat de ‘lange jaren 1950’(1950-1966) een peri-
ode van transformatie en heroriëntatie vormen, zij het (gedeeltelijk) 
nog versluierd. De structurele veranderingen in dit decennium zouden 
uiteindelijk een ingrijpende mentaliteitsverandering in Nederland te-
weegbrengen, waardoor opvattingen over gezag, gemeenschapszin en 
moraal – die de confessionelen en naoorlogse ‘vernieuwers’ zo dierbaar 
waren – onder druk zouden komen te staan.26 Dit werd hier en daar 
ook wel voorvoeld en leidde soms tot verontrusting. Zo hadden al in 
1954 rechtzinnige protestanten, die vanuit deze achtergrond ontevre-
den waren over de opstelling van de Antirevolutionaire Partij en de 
Christelijk-Historische Unie, de Johannes Althusius Stichting opge-
richt en werd het blad Tot Vrijheid Geroepen uitgegeven.27

‘…kijk naar de toekomst, en bezie het verleden van 
Uw kant slechts met wantrouwen’28

Juliana erfde een onomstreden Oranjekoningschap met ongekend 
prestige, en het Oranjepatriottisme bepaalde meer dan ooit de civil 
religion van de Nederlandse natie.29 De tendens was bovendien dat 
de vertrekkende koningin niet beter kon worden gehuldigd dan haar 
dochter loyaal tegemoet te treden.30 Van de dominante Wilhelmina 
was de politiek constitutioneel tegenspel gewend geweest en van de 
Grondwet ging tot 1983 nog de suggestie uit dat de Koning een ei-
genstandige inbreng had. Met ‘er staat niet wat er staat’ gaf Harry van 
Wijnen aan dat dit tot de nodige verwarring kon leiden.31 Maar de 
consequentie van de natiebrede erkenning van het koningschap als 
symbool van eenheid was dat dit instituut ook natiebreed aanvaard-
baar moest zijn en blijven. Het paradoxale gevolg hiervan was dat de 
politieke speelruimte voor de vorst kleiner werd dan ooit en dat deze, 
na de Hofmans-affaire, definitief nihil zou zijn.32
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De ministeriële verantwoordelijkheid, essentieel in een constituti-
onele monarchie, vergemakkelijkt niet het vinden van een antwoord 
op de vraag wat de inbreng was van het Oranjekoningschap in de 
Nederlandse samenleving van de ‘lange jaren 1950’. Het is daardoor 
niet altijd exact aan te geven hoe de Oranjes stonden tegenover de 
veranderingen en of koningin Juliana besefte als Oranje een bijzon-
der aspect van de nationale traditie te belichamen. Hetzelfde geldt 
voor de hieruit voortvloeiende vraag of ze zich toen zag als vertolker 
en onderhouder van het Oranjepatriottisme als civil religion. Hoe-
wel de persoonlijke opvattingen van het constitutionele staatshoofd 
formeel verhuld bleven door het ‘geheim van Soestdijk’, laten zij zich 
toch wel duiden. In de eerste plaats staan er door onderzoek naar aan-
leiding van de Greet Hofmans-affaire en de daarvan niet te scheiden 
Soestdijk-crisis degelijke publicaties ter beschikking die inzicht bie-
den in onder meer de totstandkoming van de koninklijke redevoerin-
gen. Dat zijn werken als Drees en Soestdijk van Hans Daalder (2006), 
De Greet Hofmans-affaire van Lambert J. Giebels (2007) en Juliana & 
Bernhard van Cees Fasseur (2008).33 Daar komt bij dat we weten dat 
koningin Juliana haar toespraken altijd zelf schreef en dat bovendien 
haar ‘seculiere’ redevoeringen kunnen worden vergeleken met haar 
kerstboodschappen. Omdat deze in Nederland traditioneel ruimte 
laten voor een persoonlijke noot van de vorst, valt daaruit ook veel te 
destilleren over Juliana’s persoonlijke opvattingen.34

Haar inhuldigingstoespraak in 1948 karakteriseerde koningin Juli-
ana al meteen. Behalve het veel geciteerde zinnetje ‘Wie ben ik dat ik 
dit doen mag?’ waren er meer uitspraken die al als kenmerkend kun-
nen worden beschouwd (en die ook in latere kersttoespraken terug-
keren). Zo sprak Juliana met weerzin van de ‘wereld van conventio-
nele vooroordelen’ waarin haar moeder haar taak aanving. De waarde 
die ze hechtte aan vrijheid en verdraagzaamheid en haar idealistische 
kijk op de wereld spreken uit de verwachting dat het kwaad in de we-
reld bestreden kan worden door de jeugd op te voeden tot vrije men-
sen. Deze zouden moeten worden gekenmerkt door ‘een sterk ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor de medemens, met eerbied voor alles 
wat leeft en groeit en voor een anders diepste overtuiging’. Verder zag 
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zij het Nederlandse volk als ‘nationale gemeenschap’ en ging het ook 
voor haar om eenheid in verscheidenheid.35

De eerste kerstboodschap van koningin Juliana was kort. Ze bracht 
het verzet tegen de overweldigers in herinnering en wees erop dat 
‘onze jongens’, de Nederlandse militairen in Indonesië, de opdracht 
hadden ‘onze beloften in te helpen lossen, die wij aan alle inwoners van 
Indonesië deden bij monde van mijn Moeder op 7 december 1942 en 
op 3 februari van dit jaar’. Het zou daarbij gaan om het brengen van ‘de 
vrijheid in de vierledige vorm van de vrijheid van geloof, de vrijheid 
van het woord en de vrijwaring van vrees en gebrek’, kortom Roosevelts 
Four Freedoms, een idee dat haar zeer aansprak.36 In combinatie met de 
kerstboodschap van 1949, het jaar van de soevereiniteitsoverdracht, 
kreeg het echter iets van een politiek statement omdat de koningin ex-
tra aandacht gaf aan degenen die mogelijk bezwaar hadden tegen de 
overdracht van de soevereiniteit. Ze zei onder meer: ‘We hebben allen 
de langs democratische weg tot stand gekomen besluiten te aanvaar-
den. Onverschillig of gij van oordeel zijt, dat Indonesië al lang, of nog 
lang niet, rijp is voor haar onafhankelijkheid, en hoe bezorgd en zwaar 
Uw hart ook is: ik zou willen zeggen in heilige ernst, en een beroep 
doende op Uw diepe welwillendheid jegens Indonesië: wanneer de Ne-
derlanders eerlijk dit spel volgens de nieuwe regels spelen, zullen zij in 
Indonesië welkome gasten zijn. Wij weten: wie behouden wil, zal steeds 
verliezen, en wie bereid is te verliezen, zal behouden, ook al behoudt hij 
iets anders dan hij zich oorspronkelijk had voorgesteld – zoals nu inder-
daad gebeurt – bij voorbeeld het groeiend vertrouwen, dat een mondig 
wordende samenleving ons geeft, veelal dààr, waar het de laatste jaren 
zo jammerlijk ontbroken heeft. […] Bij deze soevereiniteitsoverdracht 
laten wij iets los – en zij ontvangen iets, namelijk onze erkenning van 
wat ieder volk immers met zijn diepste wezen wenst, en immers ook 
door geen Nederlander een ander in wezen wordt misgund.’37

De aard van deze koninklijke boodschap zal allerminst hebben 
geharmonieerd met het natiebesef van de sympathisanten van het 
Natio naal Comité Rijkseenheid. Na Wilhelmina’s voor hen teleurstel-
lende stellingname betreffende Indonesië, in het begin van dat jaar, 
moet Oranje, bij monde van Juliana, deze exponenten van uiterst-
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rechts Nederland opnieuw hebben teleurgesteld. De weinig om-
floerste woordkeus van Juliana wettigt de veronderstelling dat het 
dekolonisatieproces haar sympathie had en dat ze haar landgenoten 
wilde oproepen tot een ruimhartige acceptatie van de soevereiniteits-
overdracht. De teneur ervan week niet veel af van die van de redevoe-
ring die de koningin op 27 december in het Paleis op de Dam hield 
ter gelegenheid van de soevereiniteitsoverdracht. Volgens Fasseur 
werden beide redevoeringen met Greet Hofmans besproken, zonder 
dat dit overigens veel verder ging dan wat algemeenheden.38 Gelet op 
de felle strijd die in het land over de dekolonisatie van Indonesië had 
gewoed, betrof het – voor de onschendbare koningin – een behoorlijk 
politieke rede.

Eigenlijk sprak uit de rede van de sociaaldemocratische premier 
Drees, van 31 december van hetzelfde jaar, meer begrip voor de Ne-
derlanders die er moeite mee hadden de nieuwe werkelijkheid te aan-
vaarden. Drees trachtte zijn landgenoten, na het verlies van Indone-
sië, toch weer hoop in te spreken door te wijzen op de ‘grote beloften 
en ruime mogelijkheden’ die de toekomst, ondanks het verlies, had te 
bieden. Wat overigens niet wil zeggen dat de strekking van Juliana’s 
woorden niet in grote lijnen overeenstemde met de regeringspolitiek. 
Maar ze voelde zich kennelijk niet geroepen wat troost te bieden aan 
degenen die de verbreking van zo’ n eeuwenoude band, hoe onont-
koombaar ook, betreurden.

Juliana gaf bij deze kwestie blijk van een instelling tegenover het 
verleden die aansloot bij haar oproep aan haar studentengehoor in 
de Cité Universitaire, gedaan tijdens haar staatsbezoek aan Frank-
rijk in 1951, om het bekrompen verleden los te laten en slechts met 
wantrouwen te bezien, en de moed te hebben opnieuw te beginnen.39 
Veelzeggend is in dit verband ook de opmerking die ze in een latere 
kersttoespraak maakte over de betekenis van de traditie: ‘Met traditie 
kan men geen enkel actueel gebeuren tegemoet treden, en men vraagt 
zich af, uit welke bron ontstaat steeds weer de behoefte, traditie zò te 
verheerlijken, dat de actualiteit van het leven voorbijgaat en de daarin 
gelegen kans. […] Ongezond is het, traditie als een zware ballast in ie-
dere nieuwe dag mee te slepen, en nog ongezonder is het, de toekomst 
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hiermee te belasten, en de dag van heden voor niets te laten passe-
ren.’40 Dit was een volstrekt ander geluid dan haar moeder liet horen, 
die zich liet leiden door Groen van Prinsterers interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre Juliana 
enige affiniteit heeft gehad met de christelijk-nationale visie op het 
Oranjekoningschap, zoals deze in de jaren 1950 en 1960 in orthodox-
protestantse kring nog gangbaar was.41

Meestal beperkte koningin Juliana zich in haar kersttoespraken 
tot meer algemene oproepen van morele aard, die echter opvallend 
weinig afweken van haar ‘seculiere’ teksten. Zo verwees ze in deze 
‘seculiere’ teksten eveneens veelvuldig naar God en riep ze met kerst 
1950 juist haar landgenoten op de hand aan de ploeg te slaan en te 
beginnen ‘de naoorlogse gemeenschap’ op te bouwen. Zoals eerder 
aan de orde kwam, past de term ‘gemeenschap’ in het toen gangbare 
vocabulaire. Haar conclusie dat ‘deze gemeenschapsopbouw’ ook op 
internationaal plan zou moeten plaatsvinden, komt in wat andere be-
woordingen terug in de radiorede die ze op 5 mei 1950 uitsprak ter 
gelegenheid van de viering van de bevrijding. Daarin sprak ze van de 
‘verplichtingen in de broederschap der volkeren’ van Nederland.42 
Omdat het aansloot bij de internationale samenwerking, waarin Ne-
derland steeds meer participeerde, was het logisch dat dit onderwerp 
terugkeerde in de toespraken die ze hield tijdens de staatsbezoeken 
die ze begin jaren 1950 als nieuwe vorstin aflegde.43 Vooral verdere Eu-
ropese samenwerking dook steeds weer op. Zelfs in haar rede op Moe-
derdag (13 mei 1951) wees ze de moeders erop dat de wereld een ‘nauw 
verweven gemeenschap is geworden en dat zij niet langer verdragen 
kan niet verenigd te zijn’. Ofschoon later op grond van Juliana’s hou-
ding wel sympathie werd verondersteld met de vrouwenemancipatie, 
bleek ook bij deze Oranjevorstin hiervan weinig uit haar teksten.44 
Ook uit haar boodschap aan de General Federation of Women’s clubs 
in Texas (21 mei 1951) greep ze de gelegenheid aan om het gezelschap 
te prijzen omdat hun belangstelling eveneens het buitenland en de 
vrede betrof. Opnieuw bracht ze onder woorden hoe belangrijk het 
was begrip op te brengen voor het standpunt van andere mensen en 
andere volken.
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Koningin Juliana mocht weinig affiniteit met het nationale verleden 
hebben, ze zag wel een bijzonder taak weggelegd voor Nederland in 
de wereld. In haar kerstboodschap van 1951 stelde ze onder meer: ‘Ik 
herhaal wat ik al eerder heb gezegd: de wereld houdt de ogen op Ne-
derland gericht, en verwacht veel van Nederland als bijdrage aan de 
samenleving van deze wereld.’45 Evenals haar moeder was ze daarbij 
geneigd tot overschatting van Nederlands internationale rol. Hoewel 
het in het verlengde lag van het morele, missionaire nationalisme, 
waarvoor Nederland al eerder sympathie toonde, had het ook al iets 
van een preluderen op het ideaal van ‘Nederland gidsland’, zoals dit in 
de jaren 1960 leefde.

Het contact tussen Juliana en Greet Hofmans was in die jaren in-
tensief, en deze laatste huldigde eveneens allerlei vage, pacifistische 
en andere idealistische opvattingen. Maar of Greet Hofmans de ko-
ningin er nu toe inspireerde of haar slechts in haar ideeën bevestigde, 
koningin Juliana gaf vaak blijk van een persoonlijk roepingsbesef dat 
– net als bij de kwestie-Lages – op gespannen voet kon komen te staan 
met haar constitutionele rol. Een bekend voorbeeld hiervan speelde 
tijdens de voorbereiding van het staatsbezoek dat koningin Juliana 
en prins Bernhard in 1952 aan de Verenigde Staten zouden brengen. 
De redevoeringen die de koningin daar wilde houden, brachten haar 
in conflict met haar echtgenoot, die het maar ‘hoogdravende onzin’ 
vond, en met haar minister van Buitenlandse Zaken Stikker, die net als 
zijn ambtenaren de teksten grotendeels minder geschikt achtte voor 
het publiek waarvoor zij bestemd waren.46 De koningin vond echter 
de haar gesuggereerde teksten te politiek en ‘lang niet ongevaarlijk, 
daar zij zich steeds weer begeven in alle wespennesten der huidige of 
recente politiek – waar ik nu juist zó gaarne buiten wilde blijven’. Zij 
had bovendien geen zin ‘allerlei klaargemaakte politieke speeches uit 
te spreken’: ‘Ik wil algemene gedachten brengen, die de mensen iets 
kunnen zeggen en die op een hoger plan liggen. Daartegen kan de re-
gering onmogelijk bezwaar hebben,’ aldus de koningin in gesprek met 
de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken dr. 
H.N. Boon.47

Koningin Juliana hield in de Verenigde Staten een aantal redevoe-
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ringen waarmee het kabinet, na wat aanpassingen, uiteindelijk ak-
koord was gegaan. Haar toespraak tot het Congres van 3 april kan als 
het meest substantieel worden beschouwd. Behalve dat de koningin 
dank uitsprak voor de Amerikaanse steun tijdens de oorlog, pleitte ze 
onder meer voor een geestesgesteldheid die zou voeren tot goodwill 
tussen de natiën en mensen omdat goodwill zou voeren tot begrip en 
begrip tot vertrouwen. Meer samenwerking, wederzijds begrip en be-
houd van de vrede waren de terugkerende thema’s. Het ging haar om 
‘de belangen van de wereld als geheel’. Ze sprak van: ‘Eén menselijk 
geslacht, onder leiding en liefde van één God.’48

Ook in de andere redevoeringen die door koningin Juliana in de 
Verenigde Staten zijn gehouden, deed ze vooral een ethisch appel op 
haar publiek. Het is opvallend dat daar waar ze zich op de geschiede-
nis beriep, het primair de Amerikaanse historie betrof, zoals de verwij-
zing naar de grondbeginselen van de Amerikaanse democratie die op 
‘onvergelijkbaar schone wijze’ waren neergelegd in de Onafhankelijk-
heidsverklaring. Naar de Nederlandse geschiedenis werd bij uitzon-
dering verwezen, en dan nog in zoverre er raakvlakken waren met de 
Amerikaanse geschiedenis. Dit bleek in de rede tijdens de ontvangst 
op het stadhuis van New York op 7 april en bij de verkrijging van een 
eredoctoraat van de Columbia University op 8 april. Uiteraard kwam 
ze in haar toespraak in het Hope College te Holland (Michigan) tot 
de afstammelingen van Nederlanders – zij het zeer summier – ook op 
de Nederlandse geschiedenis terug.49

Deze redevoeringen van Juliana in de Verenigde Staten vertoonden 
eigenlijk veel overeenkomst met haar kerstboodschappen uit die peri-
ode. Zo sprak Juliana in haar kerstboodschap van 1952 eveneens over 
de eenheid van de mensheid, over het groeiende begrip, dat de mens-
heid ‘in waarheid een eenheid behoort te wezen, en dat, willen wij blij-
ven voortbestaan, die eenheid te verwerkelijken moet zijn en dus niet 
in een te verre toekomst moet liggen’.50 In een andere kerstboodschap 
zag ze als ‘het enige verlossende gevoel’ voor de mens die twee wereld-
oorlogen heeft meegemaakt, ‘het samen met anderen werken voor een 
doel, dat niet zijn eigen, maar een groter en hoger belang dient’.51 Beide 
typen redevoeringen, de ‘seculiere’ en de kersttoespraken, werden ge-
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kenmerkt door eenzelfde veilige vaagheid. ‘Veilig’, om vanuit haar po-
sitie van onschendbaar staatshoofd met enige vrijblijvendheid te kun-
nen filosoferen en omdat ze daarmee toch ook in de buurt bleef van 
de ‘vage bewoordingen’ waarin Greet Hofmans haar ‘doorgevingen’ 
formuleerde. Op de vraag van een Amerikaanse journalist hoe ze dacht 
dat de mensheid haar ideeën zou kunnen realiseren, antwoordde ze in 
alle onbevangenheid: ‘I have no idea whatsoever.’52 Premier Drees en 
het kabinet zouden er uiteindelijk toch mee kunnen leven.53

Haar echtgenoot mocht haar redevoeringen ‘hoogdravende onzin’ 
vinden, de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken kon van ‘war-
taal’ spreken en een criticus als het Kamerlid Frans Goedhart mocht 
zich vanwege de zweverigheid afvragen of de Amerikanen Nederland 
geen ‘queer country’ zouden vinden, het staatsbezoek – inclusief de re-
devoeringen – was zonder meer een groot succes.54 In constitutioneel 
opzicht was het hardnekkige vasthouden tegenover het kabinet over 
de toespraak weliswaar aanvechtbaar, maar dit wil niet zeggen dat haar 
critici beter wisten wat het publiek eigenlijk van koninklijke redevoe-
ringen verwachtte. Wat haar Amerikaanse toehoorders betrof, wijst 
Fasseur erop dat ze de op ‘warme toon en in onberispelijk Engels uit-
gesproken’ toespraken prachtig vonden, ‘voor zover zij er al naar luis-
terden en die begrepen’.55 Wat de gevoeligheden aanging, meent hij dat 
geen Amerikaan ervan wakker lag wanneer Juliana zei ‘dat zij van gan-
ser harte hoopte dat de productiestijging die nu werd gebruikt voor de 
bewapeningswedloop eens ten goede zou komen aan ontwikkelings-
projecten (in de derde wereld) en dat de landen van het Atlantische 
bondgenootschap niet dezelfde fout moesten maken als de landen ach-
ter het IJzeren Gordijn, om alles te concentreren op hun verdediging in 
plaats van mede op hun economisch, sociaal en cultureel welzijn’.56

Koningin Juliana heeft veel redevoeringen gehouden, en over zeer ver-
schillende onderwerpen, maar de oorlog en de bevrijding waren voor 
haar als naoorlogse vorstin terugkerende thema’s. Zo hield ze in 1955 
op 4 mei een radiotoespraak voor de jeugd en op 5 mei een redevoe-
ring te Wageningen waarin ze de geallieerden en het verzet prees: ‘Zij, 
die wij vandaag eren, of zij nog bij ons zijn of niet meer, hebben gele-
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den en gestreden om hen, die na hen zouden leven een toekomst te ge-
ven – een schone toekomst, een waardevol bestaan. Zij verplichten de 
gehele mensheid het leven op aarde te verkiezen boven de dood van 
het menselijk geslacht.’57 Maar in essentie week deze toespraak weinig 
af van haar kersttoespraken en haar andere redevoeringen. Zoals ge-
bruikelijk stond hij voor een belangrijk deel in het teken van hoop op 
een betere wereld en dit klonk eveneens uit haar redevoeringen voor 
de jeugd in Suriname en de Nederlandse Antillen in hetzelfde jaar.

Koningin Juliana sprak relatief veel voor jongeren. Kennelijk omdat 
dit haar de gelegenheid bood haar eigen hoop te projecteren op de 
toekomstverwachtingen die ze de jeugd toedacht. Zo zei ze: ‘Opval-
lend is, hoe de jeugd in welk land dan ook, ervan doordrongen is, dat 
de wereld moet veranderen, volgens hun idealen en verwachtingen.’58 
Ook de rede die zij hield op 18 juni 1955, in de Pieterskerk in Leiden, 
over ‘De welvaart als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, 
geeft duidelijk aan waar haar passie lag. Hierin pleitte ze ‘voor werke-
lijke saamhorigheid’, waarschuwde ze voor ‘roofbouw op de krachten 
van de aarde en op de kracht van de mens’ en hekelde ze de ‘steeds 
wijdere gaping tussen de haves en de have-nots’. Het behelsde een lang 
en zeer idealistisch betoog, dat in het teken stond van verwezenlijking 
van de ‘broederschap der mensheid’. Of zoals ze het samenvatte: ‘’t Is 
een uitdaging aan de Westerse beschaving –, dat wat ze over de we-
reld verbreid heeft, te maken tot iets waarlijk en blijvend goeds.’59 In 
een rede die Juliana hield bij de opening van een internationale con-
ferentie over menselijke verhoudingen, op 4 september 1956 in Nij-
megen, pleitte de vorstin voor bezinning op de gevolgen van het me-
chanisatieproces en van overbevolking. Het schrikbeeld dat ze haar 
toehoorders voorhield, was een ‘termietenstaat’. De ‘hele zin van het 
leven’ was er voor haar in gelegen dat ‘wij de verantwoordelijkheid 
voor onszelf moeten leren aanvaarden, en die voor de ander leren be-
seffen’.60

Uiting geven aan haar zorg om de bedreigde humaniteit of om de 
toekomst van de aarde, en de mens wijzen op zijn verantwoordelijk-
heden, lag deze koningin meer dan dat ze de Tweede Wereldoorlog 
zou duiden in het kader van de vaderlandse geschiedenis, als heldhaf-
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tig epos, als reprise van de eerdere grote strijd van Nederland tegen 
Spanje, zoals haar moeder dit zag. Dit deed ze evenmin bij de herden-
king van de bevrijding in 1960. Zelfs bij altijd toch meer nationaal an-
gehauchte handelingen als de indienststelling van Hr. Ms. De Ruyter in 
1953 of bij vaandeluitreikingen zoals aan het regiment Van Heutsz en 
aan het korps commandotroepen te Roosendaal in 1955, speelde het 
nationale verleden nauwelijks een rol.61 Wel zou ze in haar tamelijk 
lange kerstboodschap van 1956, op het dieptepunt van de Soestdijk-
crisis, verwijzen naar de in de Grondwet verankerde vrijheid en het 
voorrecht hier de eed op te hebben mogen afleggen. Tevens noem-
de ze uit het recente verleden de bijval die haar moeder kreeg toen 
ze sprak: ‘Wij willen onszelf zijn en blijven.’ Hier verbond ze echter 
wel de conclusie aan dat Nederlanders een volk zouden zijn dat het 
sterkst voor internationale samenwerking zou voelen.62

Koningin Juliana’s toespraak in 1956 tot haar dochter prinses 
Beatrix, ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van achttien 
jaar – een cruciaal jaar voor een Nederlandse troonopvolger –, noch 
die ter gelegenheid van haar installatie tot lid van de Raad van State 
in hetzelfde jaar, bevatte noemenswaardige verwijzingen naar het ver-
leden van de Oranjes en hun eeuwenoude band met de Nederlanders 
of naar het verleden van dit eerbiedwaardige instituut.63 In 1963 werd 
herdacht dat de Fransen honderdvijftig jaar ervoor waren verdreven 
en Oranje de soevereiniteit had verworven. Hoewel koningin Juliana 
in haar toespraak ter gelegenheid daarvan wel terugkeek op wat er 
in de achterliggende jaren was veranderd, vormde het ook weer geen 
reden om eens extra aandacht te besteden aan het ‘verhaal van Oranje’ 
als kern van de civil religion. De aanvang van de nationale herdenking 
liet ze aan haar dochter kroonprinses Beatrix. Nadat de prinses eerder 
een iets meer historisch getoonzette rede had gehouden bij de instal-
latie van het Comité Nationale Herdenking 1813-1963, stelde ook zij in 
haar radiotoespraak op 30 april dat ze weinig heil zag in een terugzien, 
‘wanneer dit niet gelijkertijd een belofte inhoudt voor de toekomst’.64

Een herdenkingsmonument zoals dat uit 1863, op Plein 1813, zou 
niet meer passen in de geest van onze tijd. Een ogenblik van bezin-
ning op wat we op sociaal, economisch en geestelijk terrein hadden 
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gepresteerd in de laatste honderdvijftig jaar was weliswaar gerecht-
vaardigd, maar vervolgens ging het om de toekomst. In Nederland 
zouden we alles zo’n beetje redelijk op orde hebben, maar het ging 
er nu om ‘redelijke en menselijke verhoudingen internationaal te ver-
werkelijken’, vooral wat betreft de groeiende Europese integratie en 
de ‘morele plicht ten aanzien van de ontwikkelingslanden’. Hierdoor 
geïnspireerd nam de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen als 
motto: ‘Gaande over de brug naar morgen’.65 Koningin Juliana sprak 
in grote lijnen dezelfde boodschap uit tijdens de televisie-uitzending 
op de avond van de herdenkingsdag, 30 november, waaraan de voltal-
lige koninklijke familie deelnam en die door de koningin werd afge-
sloten. Juliana wees daarbij op de verworvenheden van de afgelopen 
honderdvijftig jaar en ze eindigde zoals gebruikelijk met de morele 
opgave te definiëren die ze voor haar Nederlandse tijdgenoten zag: 
om naast goede Nederlanders goede Europeanen en goede wereld-
burgers te zijn.66

Er is wel geconstateerd dat naarmate mensen de modernisering als on-
ontkoombaar gingen beschouwen, ervan werd uitgegaan dat culturele 
of nationale identiteiten en religieuze en ideologische achtergronden 
minder belangrijk zouden worden.67 Het lijkt er daarom op dat de 
relativerende instelling van Juliana met betrekking tot het nationale 
verleden aansloot bij een meer algemene teneur. Zoals al eerder bleek 
uit een onderzoek van het nipo uit mei 1948, had het merendeel van 
de Nederlanders evenmin als Juliana veel affiniteit met de geschiede-
nis.68 Er heerste een antitraditioneel klimaat. Een ander voorbeeld is 
het voorstel dat in 1964 uitgerekend de inspecteur-generaal voor on-
derwijs, Max Goote, deed om alle geschiedenis te verwijderen uit het 
onderwijs omdat dit van weinig waarde zou zijn in een ‘dynamische 
wereld’.69 Vooral onder intellectuelen leek een voorbehoud ten op-
zichte van het nationale verleden geleidelijk aan bon ton te worden. Zo 
werd in Trouw prof. dr. G.W. Ovink geciteerd uit zijn inleiding op Wij 
samen onder de Oranjes: ‘Het stond al dadelijk vast dat de hedendaagse 
lezer geen behoefte heeft aan een gedenkboek [...] waarvan de pracht-
band in de boekenkast dan verder tot taak heeft de vaderlandsliefde 
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en burgerzin van de bezitter aan diens gasten te bewijzen.’70 Deson-
danks werden in dit boek de maatschappelijke en politieke ontwik-
kelingen en de rol van de Oranjes daarin redelijk geïntegreerd behan-
deld en zonder al te bewierokend te worden, zoals tot dan toe meestal 
gebruikelijk bij dit soort gelegenheidsgeschriften waarin Oranje een 
rol speelt. Hoewel er in die jaren nog wel publicaties verschenen die 
bijvoorbeeld handelden over het specifieke Nederlandse cultuurpa-
troon dat vooral door burgerlijkheid zou worden gekenmerkt, riepen 
verwijzingen naar het nationale verleden steeds meer voorbehoud op, 
ook onder historici.71 Dit voorbehoud ging verder dan dat men na de 
oorlog wat huiveriger was voor de gevaren van een overdreven nati-
onalisme en dat Nederland steeds meer was gericht op internationale 
samenwerking. Deze periode wordt in Nederland wel gekenmerkt als 
een tijd waarin de nationale geluiden leken te ‘verstommen’.72 James 
Kennedy wijst op een ‘kwijnende nationale identiteit’. Als sprekend 
voorbeeld noemt hij een radioserie waarin zelfs twijfel werd uitge-
sproken aan de betekenis van het oude Wilhelmus als volkslied voor 
‘de moderne mens in een complexe maatschappij’.73

Geen wonder dat in dit klimaat de viering van het honderdvijftig-
jarige bestaan van Nederland als onafhankelijke staat niet echt aan-
sloeg. Hoewel Trouw kon melden dat de nagespeelde landing van de 
Prins van Oranje in Scheveningen veel publiek aantrok, was dit met 
de Nationale Manifestatie ‘Voor en na Waterloo’ niet het geval.74 Dit 
was een openluchtspektakel dat in 1963 door Carel Briels in het Gof-
fertstadion in Nijmegen werd georganiseerd. Aansluitend was er een 
‘Oranje-Saluut’ als hommage aan het Oranjehuis, waaraan ook de 
Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, de Bond van Christelijke 
Oranje-Jeugdverenigingen en de neutrale Federatie van Oranjever-
enigingen deelnamen. Volgens De Oranjevaan moet dit gebeuren bui-
ten de leden van de Oranjeverenigingen – voor wie de toegang gratis 
was – weinig belangstelling hebben getrokken.75 Terugkijkend op de 
feestelijkheden zou Harry Mulisch (1927-2010) in zijn Bericht aan de 
rattenkoning spreken van een ‘onbeschrijfelijke flop’.76 Kortom, de ver-
minderde oriëntatie op traditie en vaderlandse geschiedenis lijkt een 
algemene trend in die jaren.
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De ‘zelfontmythologisering van Oranje’77

Hoe geliefd koningin Juliana gedurende haar gehele regeringsperiode 
en ook nog erna mocht zijn geweest, het is aannemelijk dat het achter-
liggende ‘verhaal van Oranje’ tijdens de ‘lange jaren 1950’ al aan kracht 
verloor. Dit had zowel met maatschappelijke ontwikkelingen als met 
gebeurtenissen binnen het Oranjehuis te maken. Uiteraard zou de al-
gemene trend van een verminderde waardering voor het nationale en 
voor de vaderlandse geschiedenis een verschijnsel als de civil religion 
rond Oranje niet onberoerd laten. Maar Oranje maakte ook een proces 
van ‘zelfontmythologisering’ door, waarvan de Greet Hofmans-affaire 
het meest duidelijke voorbeeld is. Ook de toenmalige Oranjehuwelij-
ken waren hierop van invloed.

De Hofmans-affaire leidde bijna tot een scheiding tussen Juliana en 
Bernhard en tot een volstrekte verdeeldheid aan het hof, zodat het 
kabinet in 1956 zich genoodzaakt zag in te grijpen. Deze affaire was 
niet los te zien van de constitutionele spanningen die er enige jaren 
eerder waren geweest over de redevoeringen die koningin Juliana in 
de Verenigde Staten wilde uitspreken en waarin de invloed van Hof-
mans ook merkbaar was geweest. Het Nederlandse politieke esta-
blishment moet het schandaal als ontluisterend hebben ervaren, en 
deze ontluistering van het koningschap ging niet voorbij aan liberalen 
en zelfs niet aan traditioneel zeer koningsgezinde groeperingen zoals 
de antirevolutionairen en de christelijk-historischen.78 W.F de Gaay 
Fortman, antirevolutionair politicus en kamerheer in buitengewone 
dienst, constateerde in 1956 als aanstaande kabinetsformateur wel-
iswaar nadrukkelijk dat hij niet ‘één seconde’ de indruk had dat de 
koningin ‘vanwege de Hofmansaffaire niet goed bij de les was’, maar 
daarmee was nog niet alles gezegd.79 Hij veronderstelde namelijk wel 
dat Juliana door Hofmans behoorlijk het hoofd op hol was gebracht. 
Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek met de koningin zei hij 
dat ze ‘verward’ was en dat ze langzamerhand het gevoel had dat men 
vond dat ze maar weg moest. ‘Een sombere gedachte die bij sommi-
gen ook wel is opgekomen.’80

Voor orthodox Nederland, protestants en katholiek, waren contac-
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ten met een goeroeachtige dame en ‘doorgevingen van boven’ onaan-
vaardbaar, en mevrouw Gerbrandy noemde het gedrag van de konin-
gin dan ook ronduit ‘heidens’.81 Fasseur maakt melding van een brief 
van de zeer Oranjegezinde, antirevolutionaire oud-premier Gerbran-
dy waarin deze de koningin van christen tot christen ernstig maande, 
‘in het belang van haar gezin, en het Nederlandse volk, evenals dat 
van haar eigen zielenheil’, op haar dwalingen terug te komen. De weg 
Hofmans zag hij als ‘de weg van God af, de weg van de vernieling’.82 
Ook de christelijk-historische freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwe-
gen, bovendien een oude vriendin van Juliana, toonde zich uitermate 
kritisch over de vorstin. Ze noemde haar ‘geestelijk van de kook’, zodat 
een ‘buitenstaatverklaring’, de grondwettelijke mogelijkheid om het 
koninklijke gezag aan een regent op te dragen, niet uitgesloten was.83 
Deze affaire moet het gezag van Juliana in deze kringen geen goed 
hebben gedaan.

Buitenlanders konden beter op de hoogte zijn van de Hofmans-af-
faire dan het Nederlandse publiek omdat de uiterst gezagsgetrouwe 
Nederlandse pers toen, zeker wat het Oranjehuis betreft, nog zeer te-
rughoudend was. De media zwegen of gebruikten omfloerste bewoor-
dingen, wijzend op de familietragiek van conflicten over het zoeken 
naar genezing voor een kind. Verder werd de buitenlandse pers haar 
betreurenswaardige publicaties verweten.84 Aan deze zelfcensuur 
hielden de media hun Greet Hofmans-trauma over, dat in hun hou-
ding tegenover het Oranjehuis zou nawerken.85 De politiek maakte 
van de gelegenheid gebruik om de ministeriële verantwoordelijkheid 
duidelijk te stellen, en dit had blijvende consequenties. In de Tweede 
Kamer legde mr. P.J. Oud, de fractieleider van de vvd, namens de vijf 
grootste fracties een gemeenschappelijke verklaring af, waarin sprake 
was van ‘de kwestie Soestdijk’ die ‘een ernstige verontrusting’ had ge-
wekt.86 Hierbij concludeerde Oud nadrukkelijk dat de ‘inrichting van 
het Huis der Koningin’, waarover vroeger wel discussie was geweest, 
eveneens onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel.87 Zo kwam 
er definitief een einde aan ‘de brede bemoeienis met het regeringsbe-
leid’ door het staatshoofd. Alleen waar het haar eigen positie of aange-
legenheden van het Koninklijk Huis betrof, speelde haar oordeel nog 
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mee.88 Sinds deze affaire kan in de geest van de Britse publicist Walter 
Bagehot van het Nederlandse koningschap in politieke zin worden 
gezegd: Royalty is not essential.89

Aan de aanhankelijkheid van de Nederlandse bevolking jegens Juli-
ana had de affaire geen afbreuk gedaan. Haar vraag in haar kerstrede 
van 1956: ‘Maar heb ook ik soms het recht niet, te trachten mijzelf te 
zijn?’ riep vele sympathiebetuigingen op en opiniepeilingen zouden 
onafgebroken zeer gunstig voor haar blijven.90 De Nederlandse poli-
tieke elites deden er het zwijgen toe.

Behalve dat in 1962 koningin Wilhelmina was overleden, leek er zo op 
het oog, begin jaren 1960, weinig aan de hand. Naar aanleiding van 
dit overlijden werden haar rol in de oorlog en de band tussen Neder-
land en Oranje in de media uiteraard opnieuw breed uitgemeten. Het 
mythische beeld dat deze Oranjevorstin had nagelaten, werd markant 
onder woorden gebracht in het gedicht dat J.W. Schulte Nordholt in 
New York maakte toen hij het bericht van haar overlijden had verno-
men:

Ach God, is Wilhelmina dood?
Die vrouw was groot,
Groot en sterk; in al dat bont,
in al die jassen daar zat een ziel,
van zuiver staal en vol met God.

Daar zat een zender die witte golven
uitzond in onze duisternis
toen het godvergeten gespuis
tierde en moordde in Nederland.

Wat had ik graag langs de weg gestaan
en de hoed gelicht voor de laatste maal
met mijn laatste eer en bijna gehuild
de dag dat mijn oude koningin
in Delft in de kerk begraven wordt.
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Maar ik loop over straat in een vreemde stad
met mijn ogen gedroogd en recht voor mij uit
in het licht van het grote verleden gehuld
nog eenmaal bezield met haar zekerheid

En als ik de krant uit Nederland krijg
knip ik het statieportret eruit,
waar ze zit als een oude tovervrouw,
een voorouderbeeld, een moedergodin
mild van vermoeide majesteit,
steil en doodstil, en dat hang ik hier op.

En soms als ik dan door de kamer loop
sta ik er onbestemd voor stil
en bid een gebed tot de oude God
die bij Nederland en Oranje hoort,
bij de vrijheid waarin wij geboren zijn.91

In hetzelfde jaar werd het zilveren huwelijksfeest van Juliana en Bern-
hard grootscheeps en ongecompliceerd gevierd. De opzet, waarbij 
tijdens een bijeenkomst in het Circusgebouw in Scheveningen verte-
genwoordigers van diverse jeugdorganisaties de gelegenheid kregen 
vrijmoedig met de koninklijke familie in gesprek te gaan, werd als 
een voorbeeld gezien van de meer democratische manier waarop de 
Oranjes en Nederlandse volk zich tot elkaar verhielden. Het overzich-
telijke beeld van Oranje veranderde echter met de partnerkeuze van 
de prinsessen. Ze kozen achtereenvolgens voor een extreem-rechtse 
(carlistische) katholieke Spaanse prins, een Duitse diplomaat van 
lage adel die nog in Hitlers leger had gediend, en een burgerjongen 
uit Schiedam op wie overigens niets was aan te merken. De cabaretier 
Wim Kan zou verzuchten dat de prinsessen de erfvijanden van het Ne-
derlandse volk hadden weten te vinden, namelijk Spanje, Duitsland 
en Schiedam.92 Het Nederlandse volk kan toen niet de indruk hebben 
gekregen dat de nieuwe generatie Oranjes zich bijzonder veel gelegen 
lieten liggen aan de Oranjetraditie.93
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‘Een Oranje rooms-katholiek? Daar had nooit iemand serieus aan 
gedacht,’ aldus freule Wttewaall van Stoetwegen (1901-1986) in haar 
‘vertelsels’.94 Zeker voor orthodox-protestant Nederland kwam de 
overgang van de tweede dochter van koningin Juliana en prins Bern-
hard, prinses Irene, naar de rooms-katholieke kerk in januari 1964 
hard aan. Dit paste volstrekt niet bij de protestantse interpretatie van 
de Oranjemythe, waarin de eerste Oranjes optreden als protestantse 
geloofshelden tegen roomse onderdrukking. In het desbetreffende 
communiqué werd gesteld: ‘De particulier secretaris van H.M. de Ko-
ningin deelt naar aanleiding hiervan mede dat de koningin en prins 
Bernhard geheel staan achter de vrijheid van keuze van hun kinderen 
en dus de keuze van hun dochter volledig respecteren.’ In de Volks-
krant liet de hofpredikant Forget echter overduidelijk blijken hoezeer 
hij was overrompeld door de overgang van een Oranjeprinses naar het 
rooms-katholicisme: ‘Mijnheer, het is verschrikkelijk, ik wist er hele-
maal niets van, maar als het waar is, dan is het verschrikkelijk. Ik vind 
het heel erg, want ik moet niets van de Roomse kerk hebben. Ik ben 
antirooms. Natuurlijk vind ik het erg dat ik als hofprediker niet op de 
hoogte ben gesteld. Maar het is een grote gebeurtenis, die grote gevol-
gen zal hebben.’95 De man reageerde spontaan, waarschijnlijk afgaand 
op zijn kennis van de orthodox-protestantse visie op de verhouding 
Nederland-Oranje. Maar de dag erop zou hij, met een beroep op zijn 
gebrekkige Nederlands, in de Volkskrant terugkomen op zijn eerste re-
actie. Hij voegde eraan toe: ‘Ik hoop echter van ganser harte dat de 
diepe en hechte band tussen het volk van Nederland en het huis van 
Oranje zal blijven bestendigd.’96 Als wordt vernomen dat de prinses 
bij haar overgang naar het rooms-katholicisme is overgedoopt, ver-
sterkt dit de irritatie in protestantse kring.

Wat de leiders van de protestantse partijen aanging, vermeldde 
de katholieke Volkskrant dat ze geschokt waren door het besluit van 
de prinses, maar dat ze haar persoonlijke vrijheid onderstreepten.97 
In een artikel het protestantse Trouw zei Jongeling (gpv) dat hij de 
grondwettelijke vrijheid weliswaar erkende, maar toch erg was ge-
schrokken van het bericht, en de stap zeer betreurde.98 In zijn parle-
mentaire herinneringen zou hij nog eens terugkomen op zijn diepe 
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geschoktheid over de overgang van de prinses. In zijn parlementaire 
inbreng had hij zich beperkt tot de procedure en de miscommunica-
tie waarmee de aankondiging van de verloving was gepaard gegaan.99

Een verbintenis van een prinses van Oranje met een carlistische prins 
verdroeg zich ook politiek niet met de Oranjetraditie. Achteraf gezien 
bleek dit al uit het interview dat Irene had met De Telegraaf op 27 janu-
ari – nog voordat er iets bekend was van haar overgang naar het katho-
licisme – en waarin de prinses zegt wat te willen doen aan de negatieve 
beeldvorming rond het Spanje van generaal Franco en diens sociale 
verworvenheden prijst.100 Aan de andere kant waren de carlistische 
inspiraties van prins Carel Hugo voor de orthodoxe protestanten een 
blessing in disguise. Behalve dat dit voor de regering uiteindelijk door-
slaggevend zou zijn om geen goedkeuringswet voor het huwelijk in te 
dienen, bood dit de orthodoxe protestanten bovendien de gelegen-
heid in alle loyaliteit aan Oranje toch uiting te geven aan hun onvrede. 
Ook Jongeling stelde in zijn inbreng hoezeer hij het betreurde dat het 
Oranjehuis verzwagerd geraakt was met het carlisme. Van de parle-
mentaire leiders was Van Dis van de sgp in eerdergenoemd artikel in 
Trouw het meest uitgesproken: ‘Het is een slag in het gezicht van het 
protestantse volk. Het gaat hier om een telg uit het huis van Oranje, 
dat ons destijds vrij maakte van Rome en Spanje. Zij heeft de reforma-
tie prijsgegeven. Ik geloof dat dit bij de belijdende protestanten hard 
zal aankomen.’ In hetzelfde nummer van Trouw stelde de fractielei-
der van de vvd, Geertsema: ‘Iedere Nederlander heeft de vrijheid van 
godsdienstkeuze. Waarom dan niet een lid van het Koninklijk Huis?’

Volgens Jan Bank heeft het ‘politieke katholicisme in Nederland’ 
zich ingespannen de overgang van ‘een Oranjetelg naar de katholieke 
kerk van haar politieke lading te ontdoen’. Schmelzer (kvp) meende 
dat het besluit een ‘strikt persoonlijk karakter’ droeg en dat het als 
zodanig respect verdiende.101 Dit was weliswaar het politiek correcte 
standpunt, maar zo werd het zeker in orthodox-protestantse kring 
niet algemeen beleefd. Omdat de overgang van de prinses naar het 
katholicisme een uiterst gevoelig onderwerp van nationaal belang be-
trof, hielden vier ministers behorende tot verschillende politieke par-
tijen zich met dit onderwerp bezig. Premier V.G.M. Marijnen (kvp), 
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vicepremier B.W. Biesheuvel (arp), minister van Binnenlandse Za-
ken E.H. Toxopeus (vvd) en minister van Justitie Y. Scholten (chu) 
vormden het ‘Irenekwartet’. Met de PvdA, die toen de oppositie 
vormde, werd hierover informeel contact onderhouden. Rust en dus 
zo veel mogelijk eensgezindheid rond Oranje werd door de politieke 
elites als een zaak van nationaal belang beschouwd, ook de fractielei-
ders werden in zulke situaties vaak vertrouwelijk ingelicht.102

Freule Wttewaall ging in haar terugblik nog in op de poging van 
de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, A. Vondeling, 
om de fractievoorzitters van de arp en de chu, respectievelijk Smal-
lenbroek en Beernink, in de Kamer ertoe te verleiden uit te spreken 
dat een katholiek op de troon grondwettelijk tot de mogelijkheden 
behoorde. Freule Wttewaall constateerde dat dit het geval was, maar 
dat de heren niet repliceerden, omdat de twee grote protestantse 
fracties hier waarschijnlijk toen nog niet aan toe waren.103

Deze huwelijkskeuze was niet direct conform het ‘verhaal van Oran-
je’ en zeker niet in de geest van de public theology van orthodox-pro-
testants Nederland. De algemene trend was al wel dat religie steeds 
meer persoonlijk werd ingevuld. Opiniepeilingen naar aanleiding van 
de overgang van de prinses gaven dan ook aan dat een meerderheid 
een katholieke vorst of vorstin inmiddels aanvaardbaar vond, maar te-
vens bleek dat een belangrijke minderheid (30 procent) zoiets minder 
zou waarderen en dat onder de aanhangers van de protestantse par-
tijen meer dan twee derde (68 procent) nog altijd tegen zou zijn.104 
De voorzitter van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, ds. 
Graafstal, sprak in zijn Jaarrede in 1964 van ‘droefheid en teleurstel-
ling, die de overgang van prinses Irene naar de rooms-katholieke kerk 
in kringen van de Bond had gebracht’. De verwarring die het gebeuren 
had veroorzaakt, blijkt uit zijn eerdere brief aan de koningin waarin hij 
wees op de gevoelens van aanhankelijkheid ‘die de overgrote meerder-
heid der Protestants-Christelijke Oranjegezinden aan Uwe Majesteit 
en het Koninklijk Huis binden’, maar tevens gewaagde van ‘emotionele 
en verkeerd gerichte reacties’ die zich hadden voorgedaan.105

Alle opwinding rond het huwelijk in de media en ook nog eens het 
feit dat Juliana en Bernhard niet aanwezig hadden kunnen zijn bij de 
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huwelijkssluiting van hun dochter in Rome, wekten medeleven op 
onder de bevolking. Wat haar persoonlijke communicatie met de Ne-
derlanders aanging, wist koningin Juliana ook hierover toch weer de 
juiste toon te treffen. Zo zei ze onder meer: ‘Men veronderstelt soms, 
dat de eisen en plichten van mijn ambt en die van mijn moederschap 
met elkaar in conflict zijn gekomen. Wat daar ook van zij, toch heeft 
mij dit niet in tweestrijd gebracht omdat wij als familie dezelfde maat-
staven aanleggen als ieder ander goed Nederlands gezin.’106

De verloving van prinses Margriet met de burger Pieter van Vollen-
hoven zou aanmerkelijk gemakkelijker verlopen. Met de opwinding 
van de eerdere koninklijke verloving in herinnering, was iedereen toe 
aan probleemloze feestelijkheden. De mystiek van het ‘blauwe bloed’ 
leek al veel van haar betovering te hebben verloren. Het gegeven dat 
het koningshuis hiermee weer een traditie losliet, riep – enkele uit-
zonderingen daargelaten – dan ook nauwelijks discussies op.107 De 
kern van de reactie in Trouw van 11 maart 1965 is exemplarisch: ‘De 
verloving van prinses Margriet met de heer Van Vollenhoven doet ons 
zien dat hier de stem van het hart gesproken heeft. Hier geen mariage 
de Raison, ook geen mariage de staatsraison zoals met zoveel vorste-
lijke huwelijken het geval is.’ Verder wordt er vermeld dat het kabi-
net moet toegeven dat ‘tijden veranderen’ en de ‘gebruiken evolue-
ren’, waardoor een wet moet worden aangenomen zodat een prinses 
ook mag trouwen met iemand die niet van adel is.108 De Telegraaf was 
eveneens ronduit positief: ‘Juist deze mengeling van maatschappelijke 
standen, juist het sprookje van de Prinses, die haar hart verliest aan 
een niet-adellijke medestudent, heeft de geestdrift en de vertedering 
gewekt bij geheel het Nederlandse volk, dat de verloving in alle lagen 
toejuicht.’109

De voorzitter van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen  
lt.-kol. ds. C.M. Graafstal – opgelucht dat het niet weer een katholieke 
pretendent betrof – reageerde aldus: ‘De keuze van prinses Margriet 
trof weldadig ons hart: een serieuze gelovige jonge man van de Neder-
landse stam.’110 Zo leken de prinses en de student in een tijd waarin 
conventies en maatschappelijke verschillen aan betekenis inboetten, 
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de tijd mee te hebben, hoewel er later nog wel op werd teruggeko-
men.111 Margriet zelf zei over haar verloving met een burgerjongen: 
‘Heerlijk dat ik straks gewoon mevrouw Van Vollenhoven zal zijn.’112 
Maar later zou Van Vollenhoven zelf aangeven dat dit voor velen toen 
nog allerminst ‘gewoon’ was.

Willem i, Willem iii, Wilhelmina en Juliana en vóór hen verschillende 
stadhouders hadden Duitse echtgenoten gekozen. Maar toen Beatrix, 
de kroonprinses, in 1965 met een Duitse huwelijkskandidaat kwam, 
had zij het tij tegen. Dit had te maken met meerdere ontwikkelingen.

Tot diep in de jaren 1950 had het beeld van de oorlog overheerst als 
het verhaal van de heldhaftige strijd van het Nederlandse volk tegen 
de wrede Duitse bezetter, een strijd tussen verraad en verzet, tussen 
goed en kwaad, kortom een groots en meeslepend epos als reprise van 
de strijd tegen Spanje, geheel passend bij het Oranjepatriottisme als 
civil religion rond Oranje. De televisieserie De Bezetting, die vanaf mei 
1960 tot mei 1965 in eenentwintig delen door De Jong werd verzorgd 
en later zijn monumentale serie Het Koninkrijk, die vanaf 1969 zou ver-
schijnen, hielden nog een bevestiging in van deze visie. Kritiek hierop, 
die onder andere uit het werk van een schrijver als Willem Frederik 
Hermans opklonk, beperkte zich aanvankelijk tot een minder ge-
waardeerde kritische onderstroom.113 Toch had Berkelbach van der 
Sprenkel, die zich zo geïnspireerd wist door de Oranjemythe in Oranje 
en de vestiging van de Nederlandse staat, al in 1944 gewaarschuwd dat 
het ‘heldenvolk der zestiend’eeuwse Geuzen’ een fabel was en dat het 
aantal moedige Nederlanders in de Opstand tegen Filips ii percents-
gewijs niet groter was dan in de jaren van de Duitse bezetting.114 De 
betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ school voor Berkelbach van der 
Sprenkel in de inspiratie die er voor het Nederlandse volk van uitging 
en de richting die het aangaf in perioden als het erop aankomt en niet 
in het ontkennen van de werkelijkheid.

Desondanks raakte het beeld van de Tweede Wereldoorlog als re-
prise van de Tachtigjarige Oorlog door enkele gebeurtenissen ver-
sneld op de achtergrond. Behalve door de televisieserie De Bezetting 
kreeg de Tweede Wereldoorlog namelijk veel aandacht door het Eich-
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mannproces, dat werd bijgewoond door onder anderen Harry Mu-
lisch, die er van 26 maart 1961 tot 30 september 1961 verslag van deed 
in Elsevier. Vervolgens verscheen hierover zijn boek De zaak 40/61. 
Een reportage.115 Daarin werd blinde gehoorzaamheid aan de kaak ge-
steld, op grond waarvan de verantwoordelijkheid voor de jodenver-
volging een veel algemener karakter kreeg. Pressers Ondergang. De 
vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, dat 
in april 1965 werd gepubliceerd, bevestigde dit beeld op een zeer in-
dringende manier.116 Dit shockeerde velen en bracht heftige discussies 
teweeg, waardoor de kritiek op de gangbare kijk op de oorlog werd 
versterkt. Volgens Jan Oegema, die ook nog wijst op het effect van de 
serie De Holocaust, zouden als gevolg van het bewustwordingsproces 
dat toen op gang kwam, de joden de leden van het verzet verdringen 
als belangrijkste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op grond 
hiervan signaleert hij zelfs het ontstaan van een ‘publieke religie rond 
Auschwitz’ die uiteindelijk concurrerend zou worden met de civil re-
ligion rond Oranje.117

Er zat echter meer in de lucht dan een veranderende kijk op de 
Tweede Wereldoorlog en een verminderde betrokkenheid bij de va-
derlandse geschiedenis en de nationale tradities. Er ontwikkelde zich 
ook een andere visie op het gezag en de gezagsverhoudingen en dit 
terwijl voor veel anderen Oranje nog het van God gegeven gezag beli-
chaamde. Vanaf begin jaren 1960 werden in Nederland kritische, non-
conformistische en antiautoritaire geluiden vernomen die – op een 
enkel incident na – eerder onbestaanbaar zouden zijn geweest.118 Een 
roemrucht voorbeeld hiervan vormde de vara-televisieserie Zo is het 
toevallig ook nog eens een keer (1963-1966), waarin allerlei Nederlandse 
taboes op de hak werden genomen.

Er ontstond een situatie waarbij werd verondersteld dat het maat-
schappelijke verzet niet langer uitging van het proletariaat, dat de 
nieuwe welvaartsstaat vanwege zijn verworvenheden was gaan waar-
deren, maar van een combinatie van kunstenaars en veelal jonge in-
tellectuelen die deze welvaartsstaat juist heftig bekritiseerden.119 Het 
was een mentaliteit die aansloot bij de naoorlogse avant-garde die 
weinig affiniteit had gehad met de ‘natie als nationale gezindheid’. 
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Ook hierbij zou, volgens Paul Cliteur, de doorwerking in de samen-
leving van de visie van Harry Mulisch op Eichmann een rol hebben 
gespeeld.120 Om elke vorm van gezagspretentie verdacht te maken, 
werd Adolf Eichmann tot demon van de gehoorzaamheid gemaakt. 
Mulisch had het op 16 juli 1961 als volgt geformuleerd: ‘Eichmann is 
geen uitzondering.’ Hij stond voor de ‘doodgewone mens’. Hij noem-
de hem onder meer een ‘machinale bevelenontvanger’ en schreef ver-
der: ‘Bij miljoenen loopt hij over de aarde rond.’ Volgens Cliteur was 
de bedoeling hiervan dat de brave burger moest worden genazificeerd 
en het nazisme verburgerlijkt. Zo werd elke vorm van gezag verdacht. 
Met Bericht aan de rattenkoning (1966), waarin Mulisch deze lijn door-
trekt, werd hij een trait d’union tussen de naoorlogse avant-garde en 
de nieuwe avant-garde die zich vanaf midden jaren 1960 zou mani-
festeren. Weliswaar schetst Mulisch hier hoe Roel van Duijn vorm en 
inhoud gaf aan het gedachtegoed van zijn ‘provotariaat’ en schetst 
hij de gebeurtenissen die er in Amsterdam plaatsvonden, maar hij 
bracht het Bericht aan de rattenkoning tevens als onderdeel ervan.121 
Voor Van Duijn was de jeugd de laatste revolutionaire klasse. Dit pro-
votariaat stond niet alleen tegenover de burgerij en de gezagsdragers 
maar evengoed tegenover het klootjesvolk, de grote massa, die de brij 
vormde waarin de vroegere klassen waren ondergegaan. In elk geval 
ging het provotariaat als revolutionaire avant-garde heftig tekeer te-
gen gevestigd gezag, of het nu autoritaire bestuurders – de ‘regenten’ 
– betrof, of intellectueel aanzien, want debunking raakte in. En ook het 
klootjesvolk, dat zich vereenzelvigde met de bestaande orde, erop los 
consumeerde en – ondanks veranderingen die zich ook hier voorde-
den – vatbaar bleef voor kwalijke emoties als natiebesef en Oranje-
liefde, ontkwam niet aan de gram van het provotariaat. Zo verscheen 
in september 1966 het provomagazine God, Nederland en Oranje met 
een afbeelding van de alom geliefde koningin Juliana als raamprosti-
tuee, met een prijskaartje van 5,2 miljoen gulden, haar jaarinkomen. 
Dit leverde veel verontwaardigde reacties op, het blad werd in beslag 
genomen en tekenaar Willem werd aangeklaagd en beboet.122 Het 
is opvallend dat het ‘provotariaat’, deels bestaande uit aankomende 
elite, niet langer de paternalistische zorg kende om de ‘massamens’, 
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die kenmerkend was voor de vooroorlogse en ook nog voor de naoor-
logse elites. Er werd nu neergekeken op het ‘klootjesvolk’, dat bestond 
uit een ‘verburgerlijkte arbeidersklasse’ en een ‘Telegraaf lezende mid-
denstand’. Het zou zich laten leiden door zijn ‘onderbuikgevoelens’, en 
hiervan werd bij herhaling publiekelijk blijk gegeven.123 Het ‘provo-
tariaat’ werd hierin trendsettend voor de nieuwe elites vanaf de jaren 
1970. Het doet denken aan de minachting voor de gewone man die 
Christopher Lasch zou signaleren bij de elites in de Verenigde Staten 
in The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy.124

Het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg diende 
zich dus aan in een tijd dat de waardering voor nationale tradities was 
verminderd en op een moment dat er zowel sprake was van deze nieu-
we, rebelse, zo men wil antiautoritaire gezindheid als van genoemde 
veranderende kijk op de Tweede Wereldoorlog. Stuk voor stuk on-
derwerpen die raakten aan het Oranjepatriottisme. Het was net ‘in’ 
aan het worden om openlijk anti-Duits te zijn en er was bovendien 
een ‘enorme behoefte aan verzet’, verzet tegen het gezag of wat er ook 
maar naar verwees.125 Het ‘Bestel’ moest uitgedaagd worden.126 Een 
aansprekend object ervoor – zoals de ‘happenings’ in 1964 rond zo-
iets weinigzeggends als het Amsterdamse Lieverdje aantoonden – was 
echter nog niet gevonden. De gemoedelijke, sociaal bewogen Juliana 
bood de revolterende jongeren geen aantrekkelijke uitdaging. Maar 
de aankondiging in 1965 van de verloving van Beatrix, als prinses 
symbool van het establishment en als kleindochter van koningin Wil-
helmina nauw geassocieerd met de oorlog, leverde het aansprekende 
object. De verloofde, Claus von Amsberg, was niet alleen als Duits 
diplomaat representant van de vroegere vijand, maar had nog een 
uniform van de Wehrmacht gedragen ook. Juist omdat het Oranjeko-
ningschap door de rol van Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoor-
log opnieuw was gelegitimeerd, moest deze verbintenis van de kroon-
prinses diepliggende emoties oproepen. Door veel nabestaanden van 
oorlogsslachtoffers en mensen uit het verzet werd het als een grove 
belediging ervaren, terwijl het tevens voor de provogeneratie de ul-
tieme mogelijkheid bood tot provocatie. Een mogelijkheid waarvan 
ze alleen maar hadden kunnen dromen.127
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De aankondiging van de verloving leidde daardoor alom tot heftige 
discussies. Veel redactionele commentaren en columns waren aanvan-
kelijk negatief, vooral van enkele bekende linkse bladen zoals De Groe-
ne Amsterdammer, Het Vrije Volk en Het Parool.128 Hetzelfde gold voor 
de reacties van organisaties van het voormalige verzet en van joodse 
organisaties. Ook het koningschap als instituut kwam er principieel 
door in discussie. Zo vroeg oud-verzetsman J.B. Charles, pseudoniem 
van de criminoloog Willem Nagel (1910-1983), zich in het jubileum-
nummer van Vrij Nederland van 28 augustus 1965 af waarom een ver 
verwijderd verleden wel kon dienen om het koningschap van Beatrix 
te legitimeren, maar het nabije verleden van de heer Von Amsberg, 
dat zijn aandeel in de oorlog betrof, hem niet zou mogen worden aan-
gerekend.129 Een volstrekt ander bezwaar kwam van de kant van de 
conservatieve, katholieke hoogleraar F.J.F.M. Duynstee. Deze stelde 
in Het Parool, gedacht vanuit de mystiek van het ‘blauwe bloed’, dat 
de heer Von Amsberg ‘naar familie’ wel geschikt zou zijn om deel uit 
te maken van een hofhouding, maar niet ‘om mede een eigen hof te 
houden’. Hij vond dat door het accepteren van ‘gewone mensen’ als 
Von Amsberg als huwelijkspartner voor de prinsessen de monarchale 
vorm zijn authenticiteit verloor en de monarchale stijl een verkleed-
partij werd.130

Bij de bondsvoorzitter van de Christelijke Oranje-Verenigingen 
was er nog weinig sprake van ‘onttovering’ wat het sprookje van het 
‘blauwe bloed’ betreft. Hij mijmerde: ‘In de kringen der Christen-
Oranjegezinden hadden ongetwijfeld velen aan de Kroonprinses, die 
– zo God wil – geroepen is later als Koningin ons volk te regeren, naast 
Haar in Haar hoge positie een echtgenoot toegedacht uit een al dan 
niet regerend Protestants vorstenhuis, dit niet alleen uit overwegin-
gen van nationaal prestige. Het bezit van hoge rechten geeft ook hoge 
verplichtingen. Om daaraan te kunnen voldoen dient men grote ga-
ven van hart en hoofd te bezitten, zoals deze in ons Oranjehuis door 
de generaties heen een gerijpt bezit zijn geworden en door traditie en 
overerving zijn doorgegeven. Velen van ons meenden – wellicht naïef 
– dat een telg uit een dergelijk vorstenhuis van elders de zielenadel 
van zijn eerbiedwaardig voorgeslacht in een huwelijk met onze Erf-
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prinses zou kunnen inbrengen.’ Na te hebben geconstateerd dat het 
aanbod van dergelijke vorstelijke en hoogadellijke huwelijkskandida-
ten uiterst gering is, maakt hij toch een draai en vraagt de spreker zich 
af: ‘[...] wie zegt dat de Heer Von Amsberg niet aan de gestelde eisen 
zou voldoen?’131

Over het algemeen betroffen de reacties, en zeker de meer felle, de 
Duitse nationaliteit van Von Amsberg. Dit raakte aan de verwerking 
van de Tweede Wereldoorlog als zodanig. De Leeuwarder Courant 
meldde bijvoorbeeld dat een honderdtal oud-verzetsstrijders minis-
ter-president Cals per telegram had verzocht het Nederlandse volk 
de gelegenheid te bieden zich erover uit te spreken of prinses Beatrix 
dan wel prinses Margriet de eerste troonopvolgster zou zijn.132 Wat 
overigens niet wil zeggen dat de teneur van alle reacties uit deze krin-
gen uitsluitend negatief en anti-Duits was. Zo had het hoofdbestuur 
van de Nationale Raad van het Voormalig Verzet Nederland er – gelet 
op de reacties – behoefte aan in een verklaring nadrukkelijk te stellen 
niet anti-Duits te zijn. De bekende joodse jurist Abel J. Herzberg vond 
de bezwaren uit joodse kring ‘misplaatst’.133

Na de verklaringen van premier Jo Cals en van Loe de Jong, direc-
teur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat ze geen 
politiek bezwaar hadden tegen de persoon van Claus von Amsberg en 
na een openhartig televisie-interview met het verloofde paar, gingen 
politiek en publieke opinie om.134 Maar toen het paar tijdens zijn ken-
nismakingsronde op 3 juli 1965 Amsterdam aandeed, was toch de helft 
van de gemeenteraad afwezig. Amsterdam als locatie voor de huwe-
lijksplechtigheid was ook minder gelukkig. Behalve dat er tachtigdui-
zend joodse Amsterdammers tijdens de oorlog waren vermoord, was 
Amsterdam ook nog eens het provocentrum, waar het onder progres-
sieven bovendien populair was om met provo te sympathiseren. Met 
de rookbom die op 10 maart 1966, de huwelijksdag, werd geworpen 
en die de Gouden Koets even aan het zicht zou onttrekken, wisten 
de provo’s het ‘klootjesvolk’ in zijn Oranjeziel te treffen. De Telegraaf, 
de krant van de zwijgende meerderheid, repte de volgende dag van 
‘oproerkraaiers’, ‘lawaaischoppers’, ‘verwarde geesten’, ‘brooddronken 
lieden opgejut door een handjevol provo’s’ en concludeerde: ‘Zij zijn 
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erin geslaagd hun eigen land te bekladden, voorwaar, daarvoor zul-
len ze zichzelf nog lang op de borst slaan.’135 Overigens bleek De Tele-
graaf als populaire krant goed aan te voelen waar de sympathie van 
de Nederlanders lag. Tussen 1945 en 1964 had het nipo geen aanlei-
ding gezien om de vraag monarchie of republiek te peilen, maar alle 
opwinding en miscommunicatie waren voor het nipo aanleiding dit 
vanaf 1964 wel te doen. Het bleek dat de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse bevolking zich uitsprak ten gunste van de monar-
chie.136 Soestdijk bleef het hart van Nederland, maar daarmee is niet 
alles gezegd.

Het Oranjepatriottisme vervluchtigde, Oranjes populariteit niet

Wat Oranje zelf betreft, hadden de huwelijken aangetoond dat er an-
ders dan voorheen met de traditie werd omgegaan. In tegenstelling 
tot haar moeder had koningin Juliana van weinig affiniteit blijk gege-
ven met de nationale geschiedenis en traditie. Ze had dan ook niet de 
indruk gewekt dat ze een taak voor zichzelf zag weggelegd als onder-
houder van de civil religion rond Oranje. De ‘desacralisering’ die het 
Oranjekoningschap tijdens haar regering tot op zekere hoogte te zien 
had gegeven, behoefde overigens niet direct een handicap te zijn. Een 
‘beetje minder majesteit’ sloot meer aan bij een moderne samenleving 
waarin een proces van democratisering op gang kwam. Met haar plei-
dooien voor meer onderling begrip, samenwerking en mensenrechten 
en met haar zorg om de handhaving van de vrede en het behoud van 
de planeet, formuleerde koningin Juliana bovendien een morele mis-
sie voor de natie zoals zij deze zag, en haar intenties werden als op-
recht ervaren. Dit lag de Nederlanders wel, gewend als ze waren aan 
moralistische vertogen. Een lange domineestraditie was voorafgegaan 
aan de ‘morele herbewapenaars’ uit de jaren 1930, toen ook koningin 
Wilhelmina al zeer moralistische redevoeringen had gehouden.

Dit ‘priesterlijke’ verwijzen naar het ‘hogere en betere’ past ook wel 
bij een verheven ambt dat voor alles een symboolfunctie vervult. Het 
verleent het iets van de toegedachte ‘majesteit’. Ook haar dochter 
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Beatrix zou later een sterke neiging tonen tot het houden van mo-
reel hoogstaande redevoeringen. Juliana roerde met haar religieuze, 
enigszins zweverige instelling achteraf gezien onderwerpen aan waar-
mee ze haar tijd vooruit was. Zelfs bij radicaal-links kon Juliana wel 
op sympathie rekenen.137 In hoeverre het meer traditioneel ingestelde 
Oranjepubliek zich in haar mens- en maatschappijvisie herkende, valt 
niet direct te zeggen. Haar redevoeringen mochten idealistisch zijn, 
ze hielden geen oordeel in over degenen die er anders over dachten 
en ze hadden niet direct een cultuurpessimistische ondertoon. Zoals 
zij het stelde ter verdediging van haar toespraken in de Verenigde 
Staten: ‘[...] ik wil algemene gedachten brengen, die de mensen iets 
kunnen zeggen en op een hoger plan liggen.’138 Hoewel Juliana min-
der affiniteit toonde met de nationale traditie, belichaamde zij deze 
simpelweg door er als Oranjevorstin fysiek te zijn. De illusie van het 
gelukkige gezin in Soestdijk en bekende nationale rituelen als Konin-
ginnedag en Prinsjesdag vormden voor de meeste Nederlanders ver-
trouwenwekkende associaties met de civil religion rond Oranje.

Voor het Oranjepubliek, dat toch meer of minder moeite zou heb-
ben gehad met koningin Juliana’s progressievere opstelling – en af en 
toe klonk er wel kritiek –, was er altijd nog prins Bernhard. Behalve 
dat hij met zijn nadrukkelijke status van oorlogsheld in de Oranjetra-
ditie stond, verbond hij Oranje door zijn persoonlijkheid (vliegen, 
auto’s, sportiviteit) met moderniteit en door zijn duidelijke sympa-
thie voor de navo en het Nederlandse ondernemerschap bood hij 
rechts Nederland identificatiemogelijkheden die bij de koningin wat 
minder voor de hand lagen. In dit opzicht had Oranje met Juliana en 
Bernhard eigenlijk twee gezichten, en deze waren complementair.139

Eerdergenoemde gebeurtenissen rond Oranje in de jaren 1960 hadden 
de Nederlandse samenleving niet onberoerd gelaten. Behalve dat ze 
voor het nipo aanleiding vormden de populariteit van het koning-
schap te gaan peilen, werd ook de staatsvorm voor het eerst sinds jaren 
weer onderwerp van discussie. Uit een vertrouwelijke brief van eind 
1965 van de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, G.M. 
Nederhorst, aan personen uit zijn achterban, bleek dat het voorgeno-
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men huwelijk van Beatrix met Claus von Amsberg in deze kring onrust 
had veroorzaakt. Hij liet zich hierin in ongebruikelijk weinig vleiende 
bewoordingen uit over de Oranjes: ‘Wilhelmina was de laatste die met 
ijzeren plichtsbetrachting haar taak heeft vervuld. Juliana lukt dit al 
minder (affaire-Hofmans) en Beatrix staat volledig vreemd tegenover 
de harde eisen die het koningschap stelt.’ Hij koos echter niet voor 
de republiek want: ‘Een Nederland met als staatshoofd een Juliana of 
een Beatrix – goed in de hand gehouden door regering en parlement 
– prefereer ik boven een Nederlandse republiek met aan het hoofd 
een De Quay of een Luns, want dat wordt het.’140 De Pacifistisch Socia-
listische Partij (psp) sprak zich naar aanleiding van de gebeurtenissen 
echter principieel uit voor invoering van de republiek, en op de linker-
vleugel van de PvdA stelde de beweging Tien over rood in 1966 dat het 
wenselijk was dat, na het aftreden van koningin Juliana, Nederland 
een republiek zou worden.141

Voor de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis in Nederland 
vormden de gebeurtenissen aanleiding om op 31 maart, 1 en 2 april 
1966 in Nijmegen een congres te organiseren over de monarchie. In 
het voorwoord van de bundel die naar aanleiding van het congres ver-
scheen, werd gesteld dat de monarchie ‘een voorwerp van discussie’ 
was geworden in brede lagen van de bevolking.142 Een van de spre-
kers was de sociaaldemocratische oud-premier Drees. Hij ging in een 
afrondend betoog getiteld ‘Monarchie-democratie-republiek’ in op 
de betekenis van het koningschap. De vraag of de republiek meer aan 
de logica van de democratie voldeed dan de monarchie, vond hij ‘vol-
komen buiten de werkelijkheid staan’. Hij schetste het koningschap 
van de Oranjes als onderdeel van de cultuurhistorische context van de 
Nederlandse democratie, staande voor de continuïteit en verbonden 
met een vrijheidstraditie, ‘die nog zeer kort geleden hernieuwd is...’, 
‘en met een constitutioneel gedrag, wat niet wil zeggen zonder eigen 
karakter, dat voor Nederland zijn waarde heeft’.143 Drees, die ook als 
getuige was opgetreden bij het huwelijk van Beatrix en Claus, bleek 
er behoefte aan te hebben zijn vertrouwen erin uit te spreken dat 
‘prinses Beatrix, ondanks het omstreden huwelijk’ zich een waardig 
opvolgster zou tonen in de rij van Emma, Wilhelmina en Juliana. De 
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constatering van PvdA-leider Nederhorst in zijn brief dat het koning-
schap ‘een betwiste zaak’ begon te worden, gold meer voor dat mo-
ment en was te zwaar geformuleerd voor de langere termijn.144 Het 
medeleven van de bevolking bleek bij tal van gebeurtenissen, zoals bij 
de uitdijende defilés in de tuin van Paleis Soestdijk op Koninginne-
dag, en in 1973 bij de viering van haar zilveren regeringsjubileum.145 
Oranje bleef bijzonder populair, hoewel de magie en de vanzelfspre-
kendheid van het koningschap wel enigszins leken te zijn aangetast.

Ofschoon ook in Haagse kringen koningin Juliana onverminderd op 
sympathie kon rekenen, hadden de gebeurtenissen rondom Oranje 
gedurende de ‘lange jaren 1950’ het prestige van het koningschap ui-
teraard geen goed gedaan.146 Zoals eerder aan de orde kwam, vormden 
traditioneel zeer Oranjegezinde orthodox-protestantse politici hierop 
geen uitzondering. Het politieke establishment, gevormd door de 
regeringspartijen en de voornaamste oppositiepartij, pleegde indien 
nodig vertrouwelijk overleg en bleek overwegend één lijn te trekken. 
Het uitgestippelde beleid was vooral pragmatisch, dat wil zeggen dat 
onenigheid over Oranje uit de weg werd gegaan, maar tegelijkertijd 
werden wel duidelijker constitutionele verhoudingen nagestreefd. Zo 
was als gevolg van de Hofmans-affaire de ministeriële verantwoorde-
lijkheid al aangescherpt, en in 1964 werd op basis van een advies van de 
ministers van Staat dr. W. Drees en prof. mr. P.J. Oud de nota-Marijnen 
opgesteld. Sindsdien werd de ministeriële verantwoordelijkheid zo 
geïnterpreteerd dat deze het terrein betreft waar het staatsbelang in 
het geding is en dat de grenzen ervan uiteindelijk door de verantwoor-
delijke ministers worden bepaald.147 De consequentie hiervan was dat 
de verhoudingen in constitutioneel opzicht duidelijker kwamen te 
liggen en in democratisch opzicht zuiverder werden; een ontwikke-
ling die aansloot bij de opkomende trend in die jaren. Dat als gevolg 
van de onoverzichtelijkheden rond twee van de drie huwelijken van 
de prinsessen de berichtgeving over het Koninklijk Huis voortaan in 
handen kwam van de Rijksvoorlichtingsdienst, betekende overigens 
wel dat deze berichtgeving vooral vanuit een politieke optiek en in het 
in deze kringen heersende jargon zou worden geformuleerd. De vraag 
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of dit op de langere termijn de relatie niet zou kunnen frustreren tus-
sen de Oranjedynastie en het grote publiek, een relatie die altijd een 
populistisch aspect had behouden, was geen issue.

Opvallend is het dubbele spoor dat in protestantse kring in deze jaren 
aanvankelijk nog werd getrokken. Hiermee bedoel ik dat we enerzijds 
zien dat de antirevolutionaire en christelijk-historische Tweede Ka-
merleden hun liberale collega mr. Oud toestonden mede namens hen 
te spreken toen het parlement zijn kans greep de constitutionele koor-
den strakker aan te halen, en dat de consequenties ervan ook door de 
orthodox-protestantse partijen werden aanvaard. Maar anderzijds ble-
ken er onder orthodox-protestanten nog tal van publicaties in omloop 
waarin het christelijk-nationale geluid uiterst krachtig doorklonk. Een 
voorbeeld hiervan was Dispereert niet, het historisch handboek dat de 
antirevolutionaire senator H. Algra met zijn broer had geschreven en 
dat bijzonder populair was.148 Antirevolutionaire en christelijk-histo-
rische politici plachten bij gebeurtenissen rond Oranje bovendien in 
deze geest nog steeds graag te verwijzen naar het ‘drievoudig snoer’ 
van ‘God, Nederland en Oranje’, en zeker de kleinere reformatorische 
partijen lieten zich hierin niet onbetuigd. Als consequentie hiervan 
werd ook het koningschap ‘bij de gratie Gods’ met enige regelmaat 
nog geplaatst tegenover het principe van de volkssoevereiniteit.

Dat dit christelijk-nationale denken bij velen nog leefde, was op-
nieuw gebleken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeu-
ring van het huwelijk van Beatrix en Claus. Nadat de christelijk-histo-
rische parlementariër freule Wttewaall van Stoetwegen de historische 
rol van de Oranjes in herinnering had geroepen, verwees ze naar ar-
tikel 5 van het beginselprogram van de chu. Geheel in de geest van 
Groen werd hier gesteld dat het constitutionele koningschap in Ne-
derland de vrucht was van ‘de leidingen Gods met ons volk en de na-
tuurlijke ontwikkeling van ’s lands historie en daarom terecht in onze 
Grondwet bevestigd’.149 Hoewel de roep om meer democratisering 
en om erkenning van de mondigheid van de burger in de jaren 1960 
steeds sterker werd vernomen, vonden ook de woordvoerders van 
de Anti-Revolutionaire Partij, het Gereformeerd Politiek Verbond 
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en de Boerenpartij, respectievelijk Roolvink, Jongeling en Koekoek, 
het nog steeds nodig het koningschap ‘bij de gratie Gods’ te plaatsen 
tegenover de volkssoevereiniteit.150 Jongeling was zeer uitgesproken 
en zei het zo: ‘Wij zullen als Nederlands volk zelfs terug moeten naar 
een andere geesteshouding. Het is niet waar, dat de Koning regeert 
bij de gratie van het soevereine Nederlandse volk; de Koning regeert, 
het staat boven elke wet, bij de gratie Gods! Dat zullen wij moeten 
vasthouden.’

Het blijkt dat midden jaren 1960 volgens de christelijk-nationale pu-
blic theology het adagium ‘God, Nederland en Oranje’ nog steeds gold 
als mantra tegen de moderniteit, en dat het koningschap ‘bij de gra-
tie Gods’ nog even provocerend werd gepositioneerd als tegenhanger 
van het beginsel van de volkssoevereiniteit. Hierop volgden dan ook 
reacties in de vorm van inhoudelijke kritiek. Twee artikelen in Soci-
alisme & Democratie in 1965 en 1966 zijn in dit verband interessant. J. 
van der Hoeven was genuanceerd positief over de betekenis van het 
‘nationale koningschap’ voor de parlementaire democratie. Hij waar-
deerde het instituut als symbool van eenheid en als ‘richtpunt van lo-
yaliteitsgevoelens’, vooral sinds, zoals ook in het bevrijdingsnummer 
van Vrij Nederland van 17 mei 1945 had gestaan, koningin Wilhelmina 
geen koningin meer was van nette en protestants-christelijke mensen, 
maar ‘waarlijk een Volks-Koningin’ was geworden. Zoals eerder aan 
de orde kwam, was het Oranjekoningschap ‘genationaliseerd’ door de 
rol van Oranje in de Tweede Wereldoorlog. Het blijft echter de vraag 
of Wilhelmina daarmee een volkskoningin zou kunnen worden ge-
noemd. Van der Hoeven plaatste wel een kritische kanttekening bij 
het gebruik van de formule ‘koning bij de gratie Gods’. In verband 
hiermee verwees hij naar Struycken, die al had aangetoond dat hier-
aan geen positief-rechtelijke of politieke betekenis kon worden toe-
gekend.151

De reactie hierop van L.M. de Rijk in 1966 in Socialisme & Democratie 
via het artikel ‘Nationaal koningschap of monarchistische maskerade?’ 
was aanmerkelijk scherper. Het ‘door Van der Hoeven bedoelde natio-
nale koningschap’ vond hij een ‘wel erg ideale constructie’ en hij wees 
daarbij op de fervente aanhangers ervan die schermden met ‘God, 
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Nederland en Oranje’ en met een koningschap bij de gratie Gods. 
Het ‘waarlijk nationale’ karakter van het koningschap vond hij aan-
vechtbaar door de minder democratische intenties van een deel van 
de Oranjeaanhang.152 Anders gesteld: voor De Rijk was deze klassieke, 
orthodox-protestantse public theology niet alleen een ‘overjarig relict’, 
maar vertegenwoordigde het een mentaliteit die een belemmering 
vormde voor een ‘waarlijk nationaal koningschap’. Voor hem toonde 
dit aan ‘dat een aantal landgenoten nog steeds niet de consequenties 
heeft kunnen trekken uit de gebeurtenissen van 1848’. De Rijk had 
ook kritiek op de minister-president, die in zijn antwoord aan de Ka-
mer ‘nauwelijks en in ieder geval zeer onduidelijk, op deze staatsrech-
telijke onzin reageert’, dat wil zeggen volstrekt onvoldoende hiervan 
afstand nam.153 Ook het kabinet-Cals, gevormd door confessionelen 
en sociaaldemocraten, spaarde hier kool en geit. Dat wil zeggen dat 
er midden jaren 1960 door de regering nog steeds niet duidelijk tegen 
de christelijk-nationale public theology in werd stelling genomen ten 
gunste van het democratisch beginsel.

Zo zien we dat ondanks de blijvende populariteit van Oranje de dra-
gende elementen van het Oranjepatriottisme tijdens de ‘lange jaren 
1950’ in Nederland aan veerkracht hadden ingeboet en dat het koning-
schap als instituut enigszins aan vanzelfsprekendheid had verloren. 
Hoewel er zich zelfs in protestantse kring voorzichtig al wat kritiek op 
aandiende, werd de christelijk-nationale public theology in de jaren 1960 
nog bij herhaling gehoord in de Nederlandse samenleving.154 De demo-
cratische en sociale levensinstelling van koningin Juliana mocht har-
moniëren met het meer democratische levensbesef dat zich aandiende, 
met deze christelijk-nationale inkleuring van het Oranjepatriottisme 
was dit niet het geval. Groens interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ 
had enige generaties orthodoxe protestanten richting gegeven, en ook 
daarbuiten wel weerklank gevonden, maar het was de vraag of deze 
versie de geest van de jaren 1960 zou weerstaan en geen aanleiding zou 
kunnen geven tot vervreemding tussen Oranje en nieuwe generaties.
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hoofdstuk v

de teloorgang van een gedeelde
taal (1966-1984)

Met en tegen de ‘tijdgeest’

De jaren 1960 stonden in het teken van zulke ingrijpende verande-
ringen dat er wel wordt gesproken van een culturele revolutie. Wat 
Nederland aangaat, stelt de historicus James Kennedy dat de samenle-
ving in die tijd bevangen leek ‘door een wervelwind die overtuigingen 
razendsnel veranderde’.1 Hoewel het in zijn vaagheid een wat onge-
makkelijke term blijft, spreek ik toch van de tijdgeest die deze jaren 
kenmerkte en dan in navolging van A.J.F. Köbben bedoeld als omslag 
in de ‘collectieve mentaliteit’.2

De jaren 1960 zouden ook het Nederlandse natiebesef niet onbe-
roerd laten. In dit hoofdstuk ga ik in op twee ontwikkelingen die er-
mee verband houden: in de eerste plaats het einde van de dominantie 
van de christelijk-nationale/confessionele public theology als specifieke 
interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’, en vervolgens het vervluch-
tigen van het Oranjepatriottisme, de civil religion rond Oranje, die na 
de oorlog nog zo markant was, en de overgang naar het veel vagere 
Oranjegevoel, een ontwikkeling die samenviel met het uiteengroeien 
van de natiebeleving van de elite en die van het grote publiek.

Dat zo’n tijdgeest kan inspireren maar ook bijzonder krachtige weer-
stand kan oproepen, had Nederland ruim een eeuw ervoor ervaren, 
en deze weerstand had een zeer langdurige doorwerking in de Ne-
derlandse samenleving. Exemplarisch hiervoor is de stellingname 
van de dichter en jurist Isaäc da Costa (1798-1860), die de tijdgeest 
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aanduidde als de ‘geest der eeuw’. Als jongeman hekelde hij in het ro-
mantische manifest Bezwaren tegen de geest der eeuw (1823) het negen-
tiende-eeuwse verlichtingsdenken. Of het nu om de afschaffing van de 
slavernij ging of om het principe dat de koning gebonden zou zijn aan 
de Grondwet, Da Costa was ertegen. Eveneens uit weerzin tegen de 
modernistische opvattingen van zijn tijd poneerde zijn geestverwant 
Groen van Prinsterer zijn antirevolutionaire of christelijk-historische 
adagium: ‘Er staat geschreven, er is geschied.’ Dit fungeerde als credo 
tegen de tijdgeest. Hiermee lag naast het christelijke geloof met zijn 
op het evangelie gebaseerde opdracht van naastenliefde, het ‘histori-
sche beginsel’, en daarmee het respect voor het historisch gegroeide, 
ten grondslag aan het confessionele staatkundige gedachtegoed. Op 
deze wijze had de confessionele politiek een principieel conservatieve 
basis gekregen.3 Bij de ene christelijke politicus was dit ‘historische 
beginsel’ dominanter aanwezig – zoals bij De Savornin Lohman, Ger-
retson en Colijn – dan bij iemand als Kuyper.4 Ook de rooms-katho-
lieken zouden zich maatschappelijk en politiek organiseren tegen de 
modernistische tijdgeest. Zo meende Schaepman dat de term anti-
revolutionair ook op zijn katholieke beginselen van toepassing was. 
Toen eerder het orthodox-protestantse en rooms-katholieke denken 
aan de orde kwamen, wees ik op de overeenkomsten tussen beide in 
hun antimodernisme.5 Voor zover relevant noem ik hier de orthodox-
protestantse en katholieke public theology apart, maar doorgaans ver-
wijs ik naar de confessionele public theology.

Essentieel in deze confessionele public theology is dat de overheid in 
dienst staat van God en dat ze haar gezag, de maatschappelijke orde 
en de publieke moraal strikt dient te handhaven. In deze veelomvat-
tendheid beschouw ik dit als een politieke ideologie gebaseerd op een 
theologische aanname. Omdat het ‘volk achter de kiezers’ veel sympa-
thie bleek te hebben voor de confessionele stroming, zodat deze sinds 
de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 over een parlementai-
re meerderheid beschikte, zouden de confessionelen de Nederlandse 
politiek geruime tijd – tot in de jaren 1960 – beheersen. Anderen, de 
liberalen vóór en de socialisten ná de Tweede Wereldoorlog, mochten 
meedoen als het de confessionelen goeddocht.6 Door deze dominantie 
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van de confessionelen en daarmee van hun public theology werd het 
geestelijk klimaat in Nederland sterk gekleurd en de legitimiteit van 
het gezag in hoge mate bepaald. Het Oranjekoningschap ‘bij de gratie 
Gods’ symboliseerde de confessionele opvatting van het gezag, gaf er 
ook gezicht aan en werd ingezet als de formule  ter bezwering van het 
beginsel van de volkssoevereiniteit. Hierdoor kon het worden gezien 
als ‘hoogste sluitstuk’ van ‘het Bestel’.7

De hoogheid van het gezag kon volgens de legalistische gezagsop-
vatting van het confessionalisme niet ter discussie staan omdat dan 
immers de gruwel van de revolutie dreigde. Dit was bijvoorbeeld 
merkbaar bij reacties op gebeurtenissen als de spoorwegstaking van 
1903 (toen de antirevolutionair Kuyper meende met revolutiegevaar 
te maken te hebben), de aanroeping van de revolutie door Troelstra 
in 1918 en de muiterij op de Zeven Provinciën van 1933, toen tegen het 
revolutiespook werd opgetreden door de rooms-katholieke Ruijs de 
Beerenbrouck. Elke keer dat het gezag werd uitgedaagd, werd er on-
dubbelzinnig opgetreden door confessionele ministers-presidenten.8 
Ook de naoorlogse leiders van de christelijke partijen C.P.M. Romme 
(kvp), J. Schouten (arp) en H.W. Tilanus (chu) stonden nog voluit 
in deze traditie en weken in wezen niet af van hun voorgangers.9 Zoals 
eerder ter sprake kwam, had Romme vóór en tijdens de oorlog nog de 
invoering van een autoritair regime bepleit met een sterk koninklijk 
gezag. De invloed van deze gezindheid bleek in de Nederlandse In-
donesiëpolitiek, toen dit leidde tot het onvermogen om in te spelen 
op de Indonesische revolutie en in verband daarmee op de drastisch 
gewijzigde internationale verhoudingen. De antirevolutionair Bruins 
Slot, die later een ommezwaai zou maken, vertelde in 1968 hoe sterk 
zijn kijk op de revolutie was bepaald door Groen van Prinsterer. Hij 
stelde: ‘En toen de Indonesische kwestie kwam, dachten we eenvou-
dig: daar heb je het weer.’10

De christelijk-nationale interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ had 
nog veel invloed gehad op het naoorlogse Oranjepatriottisme. Om het 
in de geest van De Jong te zeggen, het ‘verhaal van Oranje’ was door 
de oorlog genationaliseerd. Maar de ‘lange jaren 1950’ gaven hiervan 
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een relativering te zien die werd beïnvloed door maatschappelijke 
ontwikkelingen waaraan ook het Oranjehuis deel had gehad. Gelet op 
hun dominante positie en op de belangrijke invloed die was uitgegaan 
van hun public theology als specifieke interpretatie van het ‘verhaal van 
Oranje’, was het voor de hand liggend dat veranderingen in opvattin-
gen hierover bij de confessionelen hun invloed zouden hebben op de 
Nederlandse samenleving. Zo was op grond van het ‘historisch begin-
sel’ krachtig verzet tegen de tijdgeest van de jaren 1960 te verwachten, 
maar de teloorgang van dit beginsel in het antirevolutionaire denken, 
te beginnen in de arp en vervolgens bij chu en kvp, betekende een 
aantasting van de essentie van de confessionele ideologie in Neder-
land als bolwerk van antimodernisme en daarmee als legitimatie van 
‘het Bestel’. Naast de drang tot imitatie van Amerika waar Livestro en 
Kousbroek op wijzen en het ‘geloof in de onvermijdelijkheid van ver-
andering’ – je moet met je tijd meegaan –, wat Kennedy ziet als ken-
merkend voor de houding van de naoorlogse Nederlandse elites, meen 
ik dat deze specifieke omslag in het denken van de confessionelen en 
de verzwakking van hun positie, cruciaal is geweest voor het vernieu-
wingsproces in Nederland.11

Hoewel de confessionelen tot 1967 hun electoraal sterke uitgangs-
positie wisten te handhaven, waren er ook tekenen van malaise merk-
baar en werd er verlies van aanhang gesignaleerd.12 Maar de naoor-
logse situatie was er dan ook niet gemakkelijker op geworden voor de 
confessionele politiek. Behalve dat de negatieve herinnering aan de 
crisispolitiek van Colijn de confessionelen lang parten speelde, stond 
sinds de ‘doorbraakpoging’ van de PvdA de christelijke partijvorming 
principieel ter discussie. Een theologische component binnen het 
christendom speelde hierin een niet onbelangrijke rol. Opvallend was 
bijvoorbeeld dat de hervormde kerk in een herderlijk schrijven van 
1955, Christen-zijn in de Nederlandse samenleving, afstand nam van de 
vereenzelviging van het christelijke geloof met het confessionele ge-
dachtegoed.13 Volgens Van Deursen was het weer de theologie die in 
wisselwerking met de ‘geest der eeuw’ intern het christelijke denken 
beïnvloedde.14 Zoals ten tijde van Da Costa de moderne theologie de 
hervormde kerk binnendrong, werd nu het onderliggende confessi-
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onele gedachtegoed – inclusief Groens ‘historisch beginsel’ – onder-
mijnd door een nieuwe trend in de theologie, met name die van Karl 
Barth (1886-1968). Deze Duitse theoloog wees elke vereenzelviging 
van menselijke instituties met het christelijk geloof van de hand.15 
Omdat de ‘christelijk-nationale’ kijk op de natie en op Oranje een 
theologische onderbouwing kende, zal ik aan deze verandering enige 
aandacht besteden.

De theologische ontwikkelingen na 1940 hielden überhaupt geen 
bevestiging in van de historische benadering in de politiek. Ook een 
hervormde theoloog als G.C. van Niftrik, christelijk-historisch én 
Barthiaans georiënteerd, waarschuwde – ofschoon hij waarde hechtte 
aan de geschiedenis als inspiratiebron – al vroeg tegen Groens dog-
matische duiding van de vaderlandse geschiedenis.16 Later, in 1971, 
zou hij in een rede voor de Bond van Christelijke Oranje-Verenigin-
gen als consequentie hiervan de ideologie van orthodox-protestants 
Nederland van God, Nederland en Oranje theologisch onhoudbaar 
noemen.17 De toewijding aan het Huis van Oranje vond hij alleszins 
verdedigbaar, een mythe eromheen ook, maar deze kon, mocht niet 
samenvallen met het christelijk geloof. Deze tendens sloot aan bij het 
eerdergenoemde artikel van C.L. Patijn in het progressieve protes-
tantse blad Wending waarin werd gesteld dat Groens visie een hypo-
theek had gelegd op het Oranjekoningschap.18

Veel verder nog gingen de moderne theologen die principieel ver-
nieuwing en zelfs revolutie predikten op grond van het evangelie.19 
Deze tendens beperkte zich niet tot de protestantse theologen. Van-
uit Zuid-Amerika werd sinds de jaren 1960 veel gehoord van nieuwe 
theologische opvattingen die uitmondden in de bevrijdingstheologie 
of theologie van de revolutie. Dit had zijn weerklank in Nederland, 
waar inmiddels onder katholieken een – wat pater J. Bots s.j. noemde 
– ‘revolutionair kerkelijk ontvoogdingsproces’ manifest werd, zoals 
bleek tijdens het Pastoraal Concilie (1966-1970).20 Er viel een gevitali-
seerd christelijk engagement te signaleren, waardoor vanuit de kerken 
vaker profetische geluiden klonken op het gebied van mensenrechten 
en bewapening. De bestaande orde en de handhaving ervan vonden 
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hierdoor steeds minder rechtvaardiging in een theologische duiding 
van de geschiedenis, en de natie en het koningschap vielen geen ander 
lot ten deel. Maar ook de christelijke partijen konden hieraan niet zo-
maar voorbijgaan omdat ze principieel waarde hechtten aan het ‘oor-
deel der Christelijke Kerk’.21

Het was vooral het echec van het Nederlandse Nieuw-Guineabeleid, 
dat ‘object was geweest van nationale trots en hoogdravendheid’, dat 
onder confessionelen als katalysator ging werken, zodat als eerste in 
kringen van de arp het antirevolutionaire politieke concept als zoda-
nig ging wankelen. Figuren als J.A.H.J.S. Bruins Slot, de fractieleider 
van de antirevolutionairen in de Tweede Kamer, en de partijvoorzit-
ter W.P. Berghuis (1911-1989) raakten ervan overtuigd dat het antire-
volutionaire wereldbeeld aan een grondige verandering toe was. In 
korte tijd viel het ‘historisch beginsel’ weg. Als consequentie hiervan 
voelde men zich niet langer aangesproken door ‘er is geschied’, maar 
vooral door ‘er staat geschreven’. Als bron van inspiratie werd sinds-
dien vooral het christelijke engagement benadrukt en wel in die zin 
dat de ‘radicaliteit van het Evangelie’ maatstaf behoorde te zijn voor 
politiek handelen. Dit zou ten koste gaan van de traditionele christe-
lijk-nationale public theology, uiteraard inclusief de kijk op Oranje, en 
zou de ontvankelijkheid voor de tijdgeest stimuleren.

De tijdgeest was het ‘historische beginsel’ in de jaren 1960 uiterst 
ongunstig gezind. De ‘geest van de jaren 1960’ werd gekenmerkt door 
een verwachtingsvolle sfeer, dat wil zeggen dat de wereld ingrijpend 
kon worden verbeterd mits de mensen van goede wil hun best maar 
deden.22 Op zijn elpee Songs for Beginners zong Graham Nash in 1971 
daarom: ‘We Can Change the World.’ Terwijl de naoorlogse Nederland-
se civil religion nog volop was geworteld in het vooroorlogse cultuur-
pessimisme, met de daarbij behorende scepsis ten opzichte van de 
massademocratie en de mondigheid van de burger, brak er toen een 
periode van optimisme aan. De veranderende tijdgeest hield in dat 
begrippen als traditie, historie, gezag, burgerfatsoen, zedelijkheid, ge-
loofsdogma’s en ook vaderlandsliefde aan scherpe kritiek onderhevig 
waren, maar dat democratisering, emancipatie, mensenrechten en in-
ternationale solidariteit terugkerende thema’s waren die enthousiaste 
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betrokkenheid konden oproepen en op verschillende terreinen nader 
werden uitgewerkt.

Zoals uit genoemde toespraken van koningin Juliana blijkt, moeten 
deze ontwikkelingen haar persoonlijk hebben aangesproken en be-
vestigd in haar idealistische opvattingen. Want ondanks alle gebeur-
tenissen gedurende die jaren, persoonlijk en in familieverband, klonk 
daarin de tijdgeest door. Zo wees ze in haar kerstboodschap uit 1968 
onder meer op de geweldige worsteling die in onze samenleving gaan-
de was ‘om zichzelf te begrijpen, te pakken en te verjongen’. Zij signa-
leerde het zoeken ‘naar het nieuwe ritme voor vandaag en morgen’. 
Haar vertrouwen in de ontwikkelingen die jaren sprak onder meer uit 
deze woorden: ‘Wij worden als mensheid heel geleidelijk aan rijper en 
zo leren wij bijvoorbeeld ook eindelijk meer zelfstandig te denken.’ Ze 
schetste in deze toespraak de liefde als ‘de drijvende kracht van alles 
in de wereld’.23

Een ‘intensief-humaan en wereldwijd engagement’

Dat zowel kerkelijken als niet-kerkelijken door dit ‘intensief-humane’ 
en wereldwijde engagement werden aangesproken, blijkt bijvoorbeeld 
uit de aanhang van de in 1968 opgerichte Politieke Partij Radicalen 
(ppr) en uit de weerklank die dit idealisme ondervond onder de aan-
hang van d’66 en de PvdA. Waar dit kenmerkend was voor progressief 
weldenkend Nederland, is het opvallend dat dit idealisme in confes-
sionele kringen eveneens ruime sympathie ondervond. Er was sprake 
van een wijdverbreid nieuw levensbesef, dat volgens James Kennedy 
zelfs het karakter kreeg van een public theology.24 Dit zou politieke ge-
volgen hebben en tevens doorwerken in het natiebesef. Tekenend is 
in dit verband de inbreng van de ppr. Hier zag men voor Nederland 
een nieuwe missie weggelegd om de wereld als ‘gidsland’ voor te gaan. 
Het besef, of misschien eerder de pretentie een voorbeeld te kunnen 
zijn voor de wereld, had niet alleen gevolgen voor de populariteit van 
de vredes- en milieubewegingen, maar beïnvloedde ook de internati-
onale opstelling van Nederland.25 De veronderstelling een voorbeeld 
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te kunnen zijn voor de wereld, zou zich bovendien niet beperken tot 
de buitenlandse politiek. Het drugsbeleid en de vrijere opvattingen 
over de seksuele moraal, met Amsterdam ‘als metafoor van vrijheid en 
tolerantie’, zouden er eveneens onder gaan vallen. Later kwamen daar 
nog de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht 
en het Nederlandse poldermodel bij.

Hoewel het idee van ‘Nederland Gidsland’ dreef op de ‘geest van de 
jaren 1960’, is er wat voor te zeggen dat het ook voortbouwde op een 
traditie. Behalve dat het in het verlengde lag van de door Huizinga 
geconstateerde traditonele openheid naar buiten toe en van Kuypers 
neocalvinistisch geïnspireerde nationalisme, klonk er ook de echo in 
door van het idealisme van Cornelis van Vollenhoven, die al in 1913 
een ‘nieuwe roeping voor Holland’ als kleine natie had bepleit.26 
‘Nederland Gidsland’ kwam er namelijk op neer dat Nederland als 
klein land een morele rol zou kunnen spelen in de wereld door zich 
in te zetten voor ‘vrede, onpartijdigheid en humanitaire idealen’. De 
beleidsmatige doorwerking ervan gaf Nederland een zeker interna-
tionaal aanzien op dit gebied.27 Tegelijkertijd werd de suggestie dat 
Nederland moest fungeren als gidsland wel bekritiseerd als een vorm 
van ‘missionair nationalisme’. Dit voorbehoud speelde trouwens ook 
algauw bij de progressieve bedenkers zelf.28

Het feit dat koningin Emma, die het nationalistische sentiment van 
de Nederlander uitstekend aanvoelde, al sprak van daden ‘waar een 
klein land groot in kan zijn’, had voor de sympathisanten van de gids-
landgedachte een waarschuwing kunnen zijn dat morele pretenties 
niet vrij van nationalistische ambities behoeven te zijn. De veronder-
stelling dat voor Nederland een bijzondere taak in de wereld lag weg-
gelegd, is zowel terug te vinden bij haar dochter Wilhelmina als bij haar 
kleindochter Juliana, zij het in een volstrekt verschillend perspectief. 
Deze laatste, Juliana, moet, gelet op eerdergenoemde toespraken, affi-
niteit hebben gehad met de idealistische invulling van Nederland als 
‘gidsland’, zij het waarschijnlijk zonder nationalistische bijgedachte.29

De jongeren die participeerden in politieke en maatschappelijke orga-
nisaties waren eveneens aangeraakt door de ‘geest van de jaren 1960’. 
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Het vernieuwingsproces dat zij op gang brachten, was echter minder 
elitair en praktischer gericht dan de acties van provo. Doordat dit 
aankomende kader als avant-garde een belangrijk deel van de nieuwe 
elite zou gaan vormen, moet de doorwerking ervan in de samenleving 
niet worden onderschat.30 De nieuwe ideeën die ze zich eigen hadden 
gemaakt, propageerden ze binnen de eigen zuil en daardoor verliep 
het veranderingsproces in Nederland grotendeels ‘binnenszuils’. Waar 
de pacificatie in 1917 er een was geweest tussen de elites van de ver-
schillende zuilen, was de koersverandering in de jaren 1960 vooral het 
gevolg van pacificaties tussen de generaties binnen de zuilen.

In confessionele kringen beriepen de jongeren die door de geest van 
vernieuwing waren gegrepen zich vooral op het ‘er staat geschreven’, 
dat wil zeggen op het christelijke engagement. Soms noemde men 
zich dan ook ‘christenradicaal’. Met het ‘historisch beginsel’ toonden 
ze weinig affiniteit meer. Dit proces verliep door eerder geschetste 
ontwikkelingen in arp-kring weliswaar wat gemakkelijker, maar in 
de andere confessionele partijen ging het in grote lijnen dezelfde kant 
op.31 Zonder weerstand ging dit overigens niet.

Het op de achtergrond geraken van het ‘historisch beginsel’ had 
ingrijpende gevolgen. In confessionele kring vervluchtigde de exclu-
sieve visie op de natie in combinatie met de autoritaire reflex en het 
daarbij passende waarde-en-normenpatroon. Toen Gods hand in de 
geschiedenis moeilijker aantoonbaar bleek, werd het ook ongemak-
kelijker te stellen dat God Nederland en Oranje had samengebracht. 
Had de confessionele politiek zich generaties lang gemanifesteerd als 
bolwerk tegen het modernisme en ter verdediging van de bestaande 
orde, toen de theologische basis aan het ‘historisch beginsel’ was ont-
vallen, bleek ze in betrekkelijk korte tijd ontvankelijk voor de ‘geest 
van de jaren 1960’. De stelling van Berghuis dat de antirevolutionaire 
richting naar haar aard ‘in het kerkelijke oecumenisch, in het politieke 
op de wereld gericht, mondiaal en in het sociale radicaal’ zou zijn, was 
behoorlijk ver verwijderd van het traditionele ‘christelijk-nationale’ 
geluid en had meer weg van het ‘intensief-humaan’ engagement dat 
Daniël de Lange als kenmerkend zag voor de culturele revolutie van 
de jaren 1960.32 Deze ingrijpende ontwikkeling in confessionele kring 
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moest wel van invloed zijn op de politiek en op de politieke cultuur in 
Nederland en daarmee tevens op het natiebesef inclusief, de waarde-
ring voor het ‘verhaal van Oranje’.

Verschuivingen bij de niet-confessionelen

Hoewel de invloed van de confessionele en meer in het bijzonder van 
de christelijk-nationale public theology op het Nederlandse natiebesef 
groot is geweest, waren uiteraard niet alleen de ontwikkelingen hier 
van betekenis. Naast het confessionele gedachtegoed was de inbreng 
van de sociaaldemocratische ‘vernieuwers’ het dragende element ge-
weest van de naoorlogse civil religion. De PvdA had echter moeten er-
varen dat de ‘doorbraak’ was vastgelopen. Sinds 1958 maakte de partij 
zelfs geen deel meer uit van de regering. Hoewel het onderhuids hier en 
daar al gistte, hing er volgens Van Deursen begin jaren 1960 een zekere 
lusteloosheid over Nederland, die politiek onder meer hieruit bleek 
dat bij de Kamerverkiezingen in 1963 de vijf grote politieke partijen 
uitkwamen met één gezamenlijke verkiezingskrant.33 De onvrede over 
deze fletsheid en de ongemakkelijke positie waarin de partij verkeerde, 
zouden in combinatie met externe ontwikkelingen aanleiding geven 
tot interne onrust, uitmondend in de verschijning van Nieuw Links.

Deze vernieuwingsbeweging binnen de PvdA beriep zich op Karl 
Marx en op sommige vroegere sociaaldemocratische opvattingen, in-
clusief de republikeinse voorkeur.34 Met de ideeën van eerdere ver-
nieuwers zoals Banning, die meer harmonie had bepleit, of Wiardi 
Beckman, die in de jaren 1930 had gewezen op de betekenis van na-
tiebesef en historische lotsverbondenheid, had Nieuw Links geen af-
finiteit meer. Dit zou de ideeën over het natiebesef binnen de partij 
beïnvloeden. Een tendens in deze richting viel bij de PvdA al eerder 
te signaleren toen in 1959, bij de formulering van het nieuwe begin-
selprogram, begrippen sneuvelden als ‘historisch gegroeide eenheid’ 
en ‘eigen karakter, taal en cultuur’.35 De invloed van Nieuw Links ken-
merkte het beginselprogramma van de PvdA van 1977, waarin de par-
tij zich ook uitsprak voor de republiek.
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Dit betekende overigens niet dat de algemene trend in de PvdA anti-
Oranje zou zijn. De partij moest ermee rekening houden dat opinie-
peilingen keer op keer aangaven dat de PvdA-kiezers in meerderheid 
sympathie hadden voor het koningschap en voor de Oranjes.36 Daar-
naast bestond er in deze kring waardering voor Juliana persoonlijk 
vanwege haar sociale en weinig conformistische opstelling. Bovendien 
werd er onderscheid gemaakt tussen een theoretische voorkeur voor 
een gekozen staatshoofd en het praktisch functioneren van het ko-
ningschap.37 De oud-PvdA-leider Anne Vondeling had weliswaar een 
principiële voorkeur voor de republiek, maar in de praktijk wist hij het 
koningschap te waarderen. Dit is een houding waarvan veel sociaal-
democratische politici blijk gaven. Zo wees Vondeling in Nasmaak en 
voorproef – hoewel niet kritiekloos – zeer nadrukkelijk op de voorde-
len van het Oranjekoningschap. Hij sprak tevens van de ‘trouw en of-
fervaardigheid’ waarvan de Oranjes meer dan eens in de vaderlandse 
geschiedenis blijk hadden gegeven en ‘die van beide kanten zekere ver-
plichtingen geeft’. Wel pleitte hij ervoor dat de lopende grondwetswij-
ziging zou worden benut om de formuleringen over de positie van de 
Koning zo te verhelderen dat er geen suggestie meer van uit kon gaan 
dat de Koning toch over eigenstandige politieke macht zou beschik-
ken.38 Verder was ter linkerzijde voor d’66 de keuze tussen republiek 
of monarchie een kwestie van doelmatigheid en bij deze doelmatig-
heid zou de waarde van de historisch gegroeide verhoudingen worden 
betrokken. Behalve de psp zou ook de cpn zich meer in republikeinse 
richting ontwikkelen. De ppr was hierin minder uitgesproken.39 Over 
het algemeen waren de progressieve partijen van oudsher meer inter-
nationaal georiënteerd en minder op nationale tradities. Wel zouden 
de achtereenvolgende sociaaldemocratische premiers Willem Drees, 
Joop den Uyl en Wim Kok in de respectievelijke crises de belangen van 
het koningschap uiterst zorgvuldig behartigen.40

De vvd toonde zich in de naoorlogse tijd overwegend Oranjegezind.41 
De liberale woordvoerders wezen tijdens parlementaire debatten over 
het koningschap vooral op een correcte toepassing van de constituti-
onele regels. Dit gaat terug tot de dagen van de oprichter en eerste 
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leider van de vvd, de staatsrechtgeleerde P.J. Oud (1886-1968) en past 
in de constitutionele traditie vanaf Thorbecke. Dit suggereert enige 
afstandelijkheid ten opzichte van het koningshuis, zodat oud-premier 
Lubbers zou spreken van een ‘traditionele staat van frigiditeit tus-
sen de vvd en Oranje’. Maar aan de andere kant waren er politieke 
tegenstanders die vonden dat de vvd de indruk wekte dat ze bij de 
kiezers in het gevlij trachtte te komen door haar Oranjeliefde te etale-
ren. Daarom bekritiseerde L.M. de Rijk in eerder geciteerd artikel in 
Socialisme & Democratie ook de liberale prominenten Van Riel, Joekes 
en Portheine. Zij zouden in de gepolariseerde jaren 1960 de suggestie 
hebben gewekt dat ze de academische vrijheid wilden inperken inge-
val de staatsvorm zou worden bekritiseerd.42

De jeugdige fractieleider van de vvd in de Tweede Kamer, Hans 
Wiegel (1971-1982), die van zichzelf zei dat hij geen affiniteit had met 
‘hoogdravende bewoordingen’ en geen man was van een ideologie 
maar wel van een aantal globale idealen, sloot met deze instelling 
naadloos aan bij de trend van ontideologisering die in de jaren 1960 
en 1970 steeds meer merkbaar werd.43 Hoewel hij met verve stelling 
nam tegen de opvattingen van de avant-garde van babyboomers, was 
hij er ook weer niet de figuur naar om inhoudelijk een heroriëntatie 
te bieden op het gebied van de natie en Oranje.44 Hij maakte het als 
leider van de oppositie in de jaren 1970 overigens wel het kabinet-Den 
Uyl en prins Claus erg moeilijk over het functioneren van de prins 
als voorzitter van de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 
(nco), die hij veel te links achtte.45

In het Liberaal Manifest van de vvd van 1981 wordt aan het koning-
schap de volgende tekst gewijd: ‘Hoewel de parlementaire democra-
tie naar liberale opvattingen uiteraard ook in andere staatsvormen 
kan functioneren, achten wij voor Nederland de constitutionele mo-
narchie onder het Koningshuis van Oranje, zoals deze zich in onze 
geschiedenis heeft ontwikkeld, de meest aangewezen staatsvorm. Wij 
vertrouwen hierbij, dat als adviseurs van het hof personen zullen wor-
den aangetrokken, die de Nederlandse maatschappij in al haar gele-
dingen goed kennen en daarmee – en met name ook met parlement 
en kabinet – nauwe contacten onderhouden, zodat het Hof zich in de 
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jaren 1980 verder zal kunnen ontwikkelen in de richting van een gede-
mocratiseerd Koningschap en eventuele conflicten ten nadele van het 
instituut van de constitutionele monarchie zullen kunnen uitblijven.’ 
Ofschoon hierin enig kritisch voorbehoud zou kunnen worden ge-
hoord, waren de vvd-stemmers overwegend Oranjegezind en komen 
we ze regelmatig tegen op het terrein van de civil society en Oranje.

Oranjegezinde liberalen die maatschappelijk iets wilden doen met 
hun Oranjeliefde, voelden zich meestal niet aangetrokken tot de 
Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen. Hetzelfde gold voor de 
katholieken. Na de oorlog heerste er een breed gedragen gevoel dat 
het Oranjekoningschap was verbonden met de strijd voor democratie 
en tegen dictatuur en met waarden die daarbij in het geding zijn.46 In 
het katholieke en inmiddels meer geëmancipeerde Zuiden wilde men 
eveneens de mogelijkheid hebben blijk te kunnen geven van zijn sym-
pathie voor Oranje. Toen in 1952 in Breda een congres werd gehouden 
naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de Oranjestad Breda, 
vormde dit de aanleiding om over te gaan tot de oprichting van de 
neutrale Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland. Aan het be-
grip koningschap ‘bij de gratie Gods’ werd in deze kring ook gehecht, 
maar het werd hier gezien als een traditionele formulering, die inhield 
dat het stadhouderschap en later het koningschap van de Oranjes 
vooral moet worden gezien als een dienende functie, los van partij-
schap; een ambt ook dat generaties met elkaar verbindt en de natio-
nale eenheid en identiteit representeert.47 Verder was het de bedoe-
ling feestelijkheden rond Oranje te ondersteunen en zoals het heette 
de ‘Oranjegeest’ uit te dragen. Daarom stond de initiatiefnemers een 
jaarlijkse ‘Oranjedag’ voor ogen. De Federatie van Oranjeverenigin-
gen had vooral aanhang in het Zuiden en in de wat meer stedelijke 
gebieden. Terwijl de christelijke Bond, die Groens christelijk-nationa-
le concept bleef koesteren, een hoofdzakelijk orthodox-protestantse 
achterban behield, was de Federatie eerder liberaal georiënteerd. 
De Federatie startte eveneens met een militair als voorzitter, M.A. 
Smeenk, kolonel der militaire luchtvaart. Later zou vvd-prominent 
mr. I.W. Opstelten, die burgemeester van Rotterdam en vervolgens 
minister zou worden, enige tijd voorzitter zijn van de Federatie.
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Van Leitkultur naar ‘christelijke tegencultuur’

In het liberale en sociaaldemocratische denken nam het koningschap 
hoe dan ook niet die centrale plaats in die het in de christelijk-nationale 
ideologie innam. Vanaf het eerste uur dat de culturele revolutie van de 
jaren 1960 zich roerde, lieten verontruste tegenkrachten vanuit ortho-
dox-protestantse kring van zich horen.48 Een tendens zoals kritiek op 
de bestaande gezagsverhoudingen en op de gangbare opvattingen over 
religie en de natie stond immers haaks op het idee van een van ‘God 
gegeven Gezag’ zoals dit in confessionele kring werd beleefd. Opnieuw 
klonken er bezwaren tegen de ‘geest der eeuw’. Interessant is in dit ge-
val de positie van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, waar 
Groen van Prinsterers interpretatie van de geschiedenis voluit werd 
beleden. De Bond heeft zich vanaf het begin opgesteld als hoeder van 
de orthodox-protestantse public theology. Vanuit dit gedachtegoed en 
met de directe betrokkenheid op Oranje fungeerde de Bond ook min 
of meer als ideologisch trefpunt voor de elite van orthodox-protestants 
Nederland, waar dit het gezag, de natie en Oranje betrof. Dit kwam 
duidelijk tot uitdrukking in de samenstelling van het Ere-College van 
Aanbeveling, waarin de verschillende maatschappelijke en politieke 
organisaties die orthodox-protestants Nederland kende, via notabe-
len waren vertegenwoordigd. Het verenigingsorgaan, De Oranjevaan, 
vermeldde de volgende leden: mr. dr. J. Donner, oud-president van 
de Hoge Raad der Nederlanden en beschermheer; Mr. J. van Aartsen, 
commissaris der Koningin in de provincie Zeeland; J.J.G. Boot, bur-
gemeester van Hilversum; luitenant-generaal b.d. M.R.H. Calmeyer; 
mevrouw S.H. Engelkens-Wijngaarden, presidente der Christen-Vrou-
wenbond; generaal-majoor b.d. J.C.E. Haex; mr. H.P. Linthorst Homan, 
commissaris der Koningin in de provincie Friesland; mr. C.Th.E. graaf 
van Leynden van Sandenburg, commissaris der Koningin in de provin-
cie Utrecht; vice-admiraal L.E.H. Reeser, commandant der zeemacht in 
Nederland; mr. A.B. Roosjen, lid der Staten-Generaal en voorzitter van 
de Nederlandse Radio-Unie; prof. mr. L.W.G. Scholten, hoogleraar te 
Utrecht; jhr. P.J. Six, voorzitter van de nationale organisatie ‘Weerbaar 
en paraat’; jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, lid der Staten-
Generaal.49
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Het is begrijpelijk dat er vanaf het begin binnen de Bond een in-
stinctieve en ideologische weerzin bestond tegen de ‘geest van de ja-
ren 1960’. Hier werd bij herhaling in toespraken ter gelegenheid van 
gebeurtenissen rond het Oranjehuis verwezen naar het drievoudige 
snoer van ‘God, Nederland en Oranje’, en in theoretische beschouwin-
gen vormde al generaties lang het koningschap ‘bij de gratie Gods’ de 
geliefde bezweringsformule voor alles wat zweemde naar volkssoeve-
reiniteit. Dit ideologische residu van een eerdere strijd tegen de tijd-
geest, die toen was aangeklaagd als ‘de geest der eeuw’, kreeg tegen 
de achtergrond van de jaren 1960, met veranderde opvattingen over 
democratie en mondig burgerschap, steeds meer het karakter van een 
‘christelijke tegencultuur’, een sektarisch bijgeluid binnen de Neder-
landse samenleving.50 Hoezeer Groens gedachtegoed in de jaren 1960 
nog algemeen was geaccepteerd binnen de Bond, blijkt bijvoorbeeld 
uit een citaat uit Groens Handboek der Geschiedenis van het Vaderland 
in het Bondsorgaan De Oranjevaan – zomaar even tussen de teksten 
door:

Het Huis van Oranje-Nassau is van God tot een taak geroepen, met 
de roeping van geen ander Stamhuis vergelijkbaar: de taak om, aan 
het hoofd van de Republiek, ten behoeve ook van heel de Christenheid, 
te waken en te strijden voor Evangelie, vrijheid en recht. In een reeks 
van schrandere en godsvruchtige staatslieden en helden, heeft het deze 
grootse bestemming luisterrijk vervuld. Niet ten onrechte werden 
op hen de woorden toegepast: ‘Wanneer de Heer den kinderen Israëls 
verwekte, zo was de Heer met den richter, en verloste ze uit de hand 
hunner vijanden, alle de dagen des Richters.’51

In 1966 was de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen diep ver-
ontrust geraakt door de gebeurtenissen rond ‘het Huwelijk’. Dit sloot 
aan bij de zorg die er al langer in deze kring bestond over de revolutio-
naire tijdgeest die in die jaren vooral in de media werd gesignaleerd. In 
juni 1966 besloot de Bond daarom zijn werkzaamheden voor dat jaar te 
plaatsen in het teken van een ‘actie tot Gezagsherstel’. In zijn rondschrij-
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ven waarin bondsvoorzitter lt.-kol. ds. C.M. Graafstal hiervan melding 
maakte, berichtte hij van een brief van de Bond aan minister-president 
Cals. Hierin had het hoofdbestuur zijn teleurstelling kenbaar gemaakt 
over moeilijkheden die ‘ongure elementen’ hadden veroorzaakt en van-
wege het feit dat de gebruikelijke rijtoer op Prinsjesdag geen doorgang 
had gevonden.52 Hij ging ervan uit dat de regering van de rijtoer had 
afgezien uit vrees voor ‘ernstige gebeurtenissen’. Graafstal pleitte ervoor 
dat de regering een radicaal einde zou maken aan ‘het onwaardig op-
treden van staatsgevaarlijke elementen’. Hij verlangde daartoe dat op 
gezagsondermijnende activiteiten in het openbaar, het verstoren van de 
openbare orde en het beledigen van leden van het vorstenhuis zware 
straffen zouden worden gesteld.53 Hij verwees naar ongeregeldheden 
die zich zouden hebben voorgedaan op de derde dinsdag van septem-
ber van 1966 en die zouden hebben geleid tot uitingen van groot en-
thousiasme van het publiek voor het paleis aan het Lange Voorhout. 
Dit deed hem denken aan ‘de onvergetelijke demonstratie op het Ma-
lieveld in Den Haag ter ere van Koningin Wilhelmina nà de mislukte 
staatsgreep in november 1918’. Ook toen had de Bond duidelijk stelling 
genomen. De bondsvoorzitter concludeerde in zijn brief aan minister-
president Cals: ‘Het gezagsvraagstuk is een van de ernstigste problemen 
van onze tijd. Een volk, waar in het openbare leven geen eerbied meer is 
voor het Gezag, is een verloren volk.’54

Bondsvoorzitter Graafstal was ervan overtuigd te spreken namens 
‘verreweg het grootste deel van de Nederlandse bevolking’. In het-
zelfde rondschrijven werd dan ook verwezen naar de vele betuigin-
gen van ‘warme bijval’. Deze kwamen van verzetsorganisaties in het 
noorden van het land, die bezig waren zich te beraden op actie; van 
ds. Ten Rouwelaar in Breda, die de oprichting meldde van een co-
mité tot gezagsherstel, en vanuit Den Haag, waar een snelgroeiende 
kring ‘Geestelijke Burgerwacht’ eveneens sympathie betuigde. Verder 
zouden organisaties als ‘Ons Leger’, het blad Tot vrijheid Geroepen, ‘de 
Tuchtunie’ en ‘de Oud-strijdersbonden’ van zich hebben laten horen.

Nog in 1966 nam Graafstal met enkele geestverwanten het initiatief 
tot de oprichting van een stichting ‘Orde in Vrijheid’, die beoogde 
Oranjegezind Nederland te bundelen en steun te verlenen aan ‘de 
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wettige regering onder het Huis van Oranje door te ijveren voor ge-
zag, ordelijkheid en veiligheid in de Nederlandse samenleving’.55 De 
stichting zou dit onder meer doen door op te treden als juridisch cen-
trum, ‘dat tegen ernstige gevallen van gezagsondermijning processen 
zal aanspannen’. In De Oranjevaan bracht Graafstal met veel hoofdlet-
ters en onderstrepingen, alsof er sinds Groen niets was gebeurd, de es-
sentie van het ‘christelijk-nationaal’ concept, de specifieke, orthodox-
protestantse public theology nog maar eens onder woorden:

god, nederland en oranje.

Dit devies dat de Bond in haar banier geschreven heeft, wordt wel 
als ‘mythe’, met ‘ouderwets’ en ‘onchristelijk’ betiteld. Onchristelijk, 
omdat er in deze drie-slag een te grote persoonsverheerlijking voor 
Oranje zou schuilen. Wij zien het echter eenvoudig zò: Onze vorstin 
kent het geheim van echt gezag:
Knielen-kunnen voor de Allerhoogste!
Zij weet zich: Koningin bij de Gratie Gods.
De gezagspyramide van dit koningschap der Nederlanden reikt tot in 
de hemel.
Dit knielen voor God blijft niet onbekend. Het heeft aan Willem 
van Oranje, aan Koningin Wilhelmina, aan de huidige vorstin 
een aanzien verleend, dat alle formele gezag te boven gaat en de 
menselijke fouten – ook Oranjes hebben die – compenseert. Knielende 
Oranjes waren instrumenten in Gods hand. Zij hebben ons volk goede 
gaven weten te geven. Daar hebt U ze alle drie bijeen:
God, voor wie iedere knie zich dient te buigen;
De knielende Vorstin en
het Nederlandse Volk.
Dit volk heeft op 10 maart òòk de Kroonprinses zien neerknielen in de 
Westerkerk in Amsterdam.56

Het is niet zo verwonderlijk dat in kringen van de Christelijke Bond 
van Oranje-Verenigingen, waarin alles en iedereen bijeenkwam wat 
stond voor deze protestantse public theology, de stemming van die tijd 
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als bedreigend werd ervaren. Er werden geluiden gesignaleerd die een 
directe ondermijning inhielden van wat als de nationale ideologie bij 
uitstek, de ‘grondtoon’ van de Nederlandse natie werd beschouwd. 
Ook buiten de Bond vielen in orthodox-protestantse kring al vroeg 
tekenen van verontrusting te signaleren over wat werd gezien als op-
nieuw een tegemoetkoming aan de ‘geest der eeuw’. In de jaren 1960 
nam de verontrusting toe. In 1963 was er bijvoorbeeld Bruins Slots 
afstraffing door verontruste antirevolutionairen bij de kandidaatstel-
ling. In hetzelfde jaar werd de Evangelische Omroep (eo) opgericht 
omdat de ncrv onvoldoende recht in de leer zou zijn, en kwam Hen-
drik ‘Boer’ Koekoek met zijn Boerenpartij in het parlement. Deze par-
tij was niet uitgesproken christelijk, maar vertegenwoordigde wel een 
verlangen naar oude situaties. Deze groepering wilde onder meer wa-
ken voor uitholling van de rechten van de koning.57

Er dienden zich ter rechterzijde verschillende splintergroepjes aan, 
gevormd door personen die meenden dat de ‘Openbare Orde en de 
Goede Zeden’ ernstig werden bedreigd. Het is opvallend dat gevoe-
lens van nostalgie naar een sterk monarchaal gezag hierin nogal eens 
meespeelden.58 Een voorbeeld hiervan was al in 1961 de oprichting 
van de Christelijke Nationale VolksPartij vóór Monarchale Democra-
tie. Met verwijzingen naar Willem van Oranje, Groen van Prinsterer, 
Kuyper, Lohmann en Colijn vonden verontruste, rechtzinnige confes-
sionelen elkaar.

In 1964 waren het rechtse katholieken en protestanten die de Chris-
ten Democraten Unie oprichtten en in 1966 weer verontruste anti-
revolutionairen die de Nationale Christelijke Unie startten.59 Vaak 
waren er functionele overlappingen. De secretaris van de Nationale 
Christelijke Unie was bijvoorbeeld redacteur van het genoemde ultra-
rechtse blad Tot Vrijheid Geroepen en door ds. Graafstal werd hij uitge-
nodigd toe te treden tot de stichting in oprichting ‘Neêrland hou en 
trouw’.60 Het was daarbij vanzelfsprekend dat die trouw diende uit te 
gaan naar het Huis van Oranje.

Niet alleen in orthodox-christelijke kringen brachten de jaren 1960 
onrust. L.R.J. ridder van Rappard bijvoorbeeld, burgemeester van 
Gorinchem, toonde zich in woord en geschrift een onvermoeibaar 
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bestrijder van de ‘geest van de jaren 1960’ en daaronder verstond hij 
behalve wat in zijn ogen ‘vies en voos’ was, de ondermijning van het 
gezag. Hij trad meermalen op als verdediger van de traditionele po-
sitie van het koningschap en stelde hierover onder meer: ‘Een gesoci-
aliseerd koningschap is erger dan de gekroonde republiek, die Thor-
becke al voor ogen stond en die Goddank nimmer in feite geheel kon 
worden verwezenlijkt.’61

Opnieuw verontrusting over de ‘geest der eeuw’

In de Tweede Kamer werd het natiebesef in de geest van Groen van 
Prinsterer behalve door de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
het meest expliciet verwoord door P. Jongeling, die van 1963 tot 1977 
het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv) vertegenwoordigde. Hij 
verdedigde een ‘nationaal gereformeerde’ politiek die neerkwam op 
erkenning van het christelijke karakter van de Nederlandse staat, ver-
sterking van de positie van de Oranjevorst en een steeds nauwlettend 
nagaan of internationale bondgenootschappen niet ten koste zou-
den gaan van de nationale soevereiniteit.62 ‘Den vaderland getrouwe’ 
(1963) en ‘Voor vorstenhuis en vaderland’ (1967) op de verkiezings-
affiches dekten deze nationale en orangistische koers van het gpv. 
Deze partij, waar het ‘historisch beginsel’ nog onaangetast was, kreeg 
versterking van een aantal antirevolutionaire dissidenten, voor wie 
de ommezwaai van Berghuis en Bruins Slot in ‘evangelisch radicale’ 
zin een gruwel was.63 Zij sloten zich aan bij het Nationaal Evange-
lisch Verband(nev), een soort supportersvereniging van ‘niet-vrijge-
maakte’ orthodoxe protestanten.64 Op hun verkiezingsbijeenkomsten 
kwamen algauw enkele duizenden mensen bijeen. Tijdens een bij-
eenkomst in de Margriethal in Utrecht in 1967 wekte A.J. Verburgh, 
nummer twee op de gpv-kandidatenlijst, enorm enthousiasme met de 
volgende tekst: ‘Vandaag geldt in het gezicht van alles wat radicaal en 
revolutionair is: de schuilkelder uit, de uniform aan, laat zien wie u 
bent, sluit u aan bij het leger dat weer opmarcheert, voor vorstenhuis 
en vaderland, voor ijver en discipline, voor onze vrijheid en onafhan-
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kelijkheid, voor de roeping van ons volk in de wereld. Ere zij God en 
leve het vaderland.’65

Buitenstaanders viel de heftigheid van de reacties op. Henry Faas, 
parlementair verslaggever van de Volkskrant, constateerde verbaasd 
dat als er gesproken werd over radicalen, gewone antirevolutionairen 
werden bedoeld. De opmerking van een andere prominente spreker, 
J.P.A. Mekkes, waarmee deze blijk gaf van sympathie voor de apart-
heidspolitiek in Zuid-Afrika ‘omdat er weerstand werd geboden aan 
de blinde revolutie’, en zijn uitspraak over de ‘leugen van de democra-
tie’, riepen bij Faas zelfs de vraag op of de gpv’ers soms Oranjefascisten 
waren.66 Oranjefascisme was veel te sterk gesteld. Behalve dat Jonge-
ling een indrukwekkende staat van dienst had in het verzet, waren er 
binnen het gpv ook waarschuwingen tegen een al te nationalistische 
koers.67 De angst voor revolutie was echter obsessief te noemen, al valt 
niet te ontkennen dat er in Nederland ook werkelijk veel veranderde. 
De angst voor revolutie speelde steeds mee. Groens duiding van de va-
derlandse geschiedenis was daarbij een bron van inspiratie, en hierin 
vonden Jongeling en Graafstal elkaar. Jongeling speelde eveneens een 
prominente rol binnen de Bond van Christelijke Oranje-Vereningen, 
als lid van het Ere-College van Aanbeveling, als schrijver in De Oranje-
vaan en als spreker. Zijn gloedvolle getuigenissen van het drievoudige 
snoer van ‘God, Nederland en Oranje’ werden afgewisseld met waar-
schuwingen tegen het verval der zeden. Een combinatie die overigens 
niet zo merkwaardig was omdat, zoals eerder gesteld, volgens de na-
oorlogse civil religion Nederland toch vooral ook een ‘morele natie’ 
was.

Graafstal sprak op zijn beurt tijdens de herdenking van de slag bij 
Heiligerlee van 1568, die werd georganiseerd door gpv en nev. Hij 
vond de toestand zodanig dat hij de jongeren onder zijn gehoor op-
riep dienst te nemen bij de Reservepolitie en de Nationale Reserve.68 
Behalve deze herdenking was er in 1968 ook een Willem de Zwijger 
Herdenking. Hierover ontstond ongenoegen in de media omdat er 
enkele uiterst conservatieve en zelfs rechts-radicale figuren bij de 
organisatie waren betrokken, onder wie mr. L.R.J. ridder van Rap-
pard, die in allerlei splintergroeperingen actief waren en veelvuldig 
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van zich lieten horen.69 Hoewel Graafstal zich manifesteerde als een 
ultrarechtse ‘gezagshandhaver’ en zich met figuren omgaf die soms 
zeer reactionaire taal konden uitslaan, liet dit onverlet dat hij in zijn 
herdenkingsrede, op zaterdag 27 april in de Nieuwe Kerk in Delft, de 
inzet van Oranje voor vrijheid en verdraagzaamheid benadrukte. Hij 
waarschuwde daarbij dat geborneerd nationalisme ‘verraad aan de 
beginselen van de Zwijger en van ons volk’ zou zijn.70 Zo’n zelfde spa-
gaat tussen het extreem-rechtse gedachtegoed en de essentie van het 
‘verhaal van Oranje’ viel eerder tijdens het interbellum bij extreem-
rechts te signaleren. De extreem-rechtse tendensen werden ook dit 
keer vanuit de essentie van het eigen ‘verhaal van Oranje’ getemperd.

Gelet op de uiterst conservatieve boodschap van de Bond en van 
verschillende splintergroeperingen is het begrijpelijk dat iemand als 
H. Brugmans, sociaaldemocraat en rector-magnificus van het Europa 
College in Brugge, in 1968 meende te moeten waarschuwen tegen de 
‘neiging om Oranje te annexeren voor een bepaalde, met name con-
servatieve politiek. Stabiliteit is een ding,’ zo vervolgde hij, ‘conserva-
tisme is iets anders. [...] Evenmin moet men proberen, gefrustreerde 
leiderscomplexen in Oranje te investeren. Ook dat is levensgevaarlijk 
voor een subtiele zaak als het constitutionele koningschap. [...] Onze 
manier om leve de vrijheid te roepen, is “Oranje boven”. Daarbij blijve 
het. Dat is mooi genoeg, want dat is héél mooi.’71

Behalve de Oranjefestiviteiten, die met enthousiasme werden georga-
niseerd en waarvan uitvoerig en verslag werd gedaan in De Oranjevaan, 
waren er tal van ontwikkelingen die de Bond ernstig verontrustten. 
Vaak ging het om symbolische kwesties. Zo was er ontevredenheid 
over plannen om saluutschoten bij de geboorte van een Oranjetelg 
achterwege te laten.72 Er was de zorg dat het volkslied op de scholen 
te weinig werd gekend en gezongen, maar een latere suggestie in Het 
Parool (19 februari 1982) om het Wilhelmus opnieuw te berijmen, riep 
eveneens verontwaardiging op.73 Een voorstel van de PvdA-Kamerle-
den Roethof, Franssen en Van Oyen om de formule ‘bij de gratie Gods’ 
bij de afkondiging van wetten te laten vervallen, leidde tot schrifte-
lijk protest dat een positief gevolg had. Minister-president Biesheuvel 
deelde in zijn antwoord mee dat de woorden ‘bij de gratie Gods’ ble-
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ven gehandhaafd.74 De verontwaardiging was groot toen het kabinet-
Den Uyl, het ‘rode kabinet met een witte rand’, in 1973 besloot af te 
zien van de bede in de troonrede waarmee het staatshoofd haar ge-
hoor Gods zegen toewenste.75 In 1978 zou minister-president Van Agt 
een delegatie van het hoofdbestuur van de Bond op bezoek krijgen 
met een petitie waarin de regering werd verzocht de bede in de troon-
rede te handhaven. Maar ondanks de sympathie waarvan de minister-
president blijk gaf en ondanks de christendemocratische meerderheid 
in het kabinet, kreeg de Bond niet zijn zin. Graafstal concludeerde: 
‘Het is kenmerkend voor de situatie in Nederland dat het politiek niet 
meer kán.’76

Hoewel, afgaande op haar woord- en pennenvoerders, de Bond nog 
hoofdzakelijk in de ban leek van Groens specifieke interpretatie van 
het ‘verhaal van Oranje’, veranderde er toch ook in deze kring wel iets 
in de jaren 1960. De secretaris van de Bond had bijvoorbeeld in zijn 
jaarverslag over 1965 al melding moeten maken van een terugloop 
van het ledenaantal. Tevens vermeldde hij dat het hem voorkwam dat 
de Oranjevreugde die hij in het land constateerde, minder dan voor-
heen was gebaseerd op het specifieke orthodox-protestantse Oran-
jeconcept.77 Kennelijk was ook hier de invloed van een verschijnsel 
als ontideologisering merkbaar. Wat de kracht was geweest van het 
‘christelijk-nationale’ concept, namelijk de verwevenheid met het ge-
loof, was tevens de kwetsbaarheid ervan. Maar Groen had zich ook in 
de eerste plaats gezien als evangeliebelijder, niet als staatsman. Toen 
de uitgesproken theologisch georiënteerde basis wegviel, bleek dat in 
confessionele kring een seculiere visie op de natie en het ‘verhaal van 
Oranje’ nauwelijks waren ontwikkeld. De opstelling van de antirevo-
lutionaire voorman J.A. Bruins Slot is hiervan een voorbeeld. Eerst, zo 
stelde hij, had hij zich met veel moeite losgemaakt van Groens ‘histo-
risch beginsel’ om tot het besef te komen dat de antirevolutionairen 
een ‘overspannen nationaal soevereiniteitsbegrip’ hadden gekoesterd. 
Vervolgens was echter zijn conclusie dat het Nederlandse particula-
risme zodanig diep was geworteld dat elke gemeenschappelijke, nati-
onale gedachte eigenlijk onmogelijk moest zijn.78 Tegen dit soort van 
tendensen in werd op een congres van de Christelijke Bond van Oran-
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je-Verenigingen in 1967 voor alle zekerheid het aloude ‘christelijk-na-
tionale’ concept nog maar eens herhaald door mr. E. Bos. In zijn rede 
‘Oranje nu’ plaatste hij opnieuw het koningschap ‘bij de gratie Gods’ 
expliciet tegenover de volkssoevereiniteit als ‘valse democratie’.79

Tussen preciezen en pragmatici

Niettemin groeide ook in christelijk-historische kring, waar het chris-
telijk-nationale gedachtegoed stevig was geworteld en veel leden 
tevens participeerden in de Bond, het besef dat Groens concept, in-
clusief het ‘historisch beginsel’, aan relevantie had ingeboet. Hier ver-
schenen vanuit de jongerenorganisatie, de chjo, enige publicaties in 
deze geest. Zo heeft auteur dezes indertijd in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van genoemde organisatie bewust een seculiere of cultuur-
historische duiding van het ‘verhaal van Oranje’ bepleit ter vervanging 
van het ‘heilige waas’ waarmee het Oranjekoningschap was omgeven. 
De vraag werd daarom gesteld waarom het koningschap van Oranje 
als ‘vrucht van de leidingen Gods met ons volk’ eruit werd gepikt, ter-
wijl de goddelijke bemoeienis met de historie met zoveel woorden niet 
werd vermeld als het de moderne welvaartsstaat of de parlementaire 
democratie betrof. Er werd ook gewaarschuwd tegen het gebruik van 
de formule ‘God, Nederland en Oranje’, die zelfs als blasfemisch werd 
ervaren, en tegen de tendens om als protestanten Oranje te claimen. 
Bovendien was er kritiek van de jongeren dat de chu tijdens de Al-
gemene Vergadering, voorafgaand aan de verkiezingen, de monarchie 
had verdedigd alsof het een ‘speciale vlootshow van de chu’ betrof.80 
Verder werd er gesteld dat het koningschap alleen toekomst zou heb-
ben in Nederland als het in een volwassen democratie zou weten te 
harmoniëren met mondig staatsburgerschap.81 Deze geluiden waren 
niet langer in de geest van Groen. Ook freule Wttewaall keek inmid-
dels anders aan tegen deze voorganger, die door generaties orthodoxe 
protestanten was gelezen, herlezen, geïnterpreteerd en nagevolgd. 
Het was snel gegaan bij haar. Ze zou in dezelfde tijd, op de vraag wat 
ze dacht van de formule ‘bij de gratie Gods’, antwoorden dat de ko-
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ning evenzeer zijn ambt ‘bij de gratie Gods’ vervulde als een melkboer 
dit deed. Dit was in overeenstemming met haar antwoord in 1968 op 
de vraag van G. Puchinger wat Groen van Prinsterer de hedendaagse 
mens nog had te zeggen: ‘Niets […]. Groen zelf, die spreekt deze gene-
ratie en deze tijd niet meer zo toe.’82

Deze discussies werkten verder door in chu-kring. Bij de vaststel-
ling van artikel 8 van haar uitgangspunten, in 1970, bleek de chu zich 
simpelweg uit te spreken voor een democratische rechtsstaat met par-
lementair stelsel, in de vorm van een constitutionele monarchie onder 
het Huis van Oranje. Volgens commentatoren liet de Unie hiermee 
haar mystiek-religieuze verwijzing vallen en betekende dit het einde 
van de trits God, Nederland en Oranje.83 Er waren wel amenderingen 
van verontruste chu’ers, maar die bleven in grote lijnen zonder resul-
taat.84 Tegelijkertijd vond er bij de herformulering van de program-
ma’s een relativering plaats van het protestantse karakter van de Ne-
derlandse natie, een tendens die ook in antirevolutionaire kring kon 
worden gesignaleerd.85

Deze ontwikkelingen binnen de chu konden niet aan de Christelij-
ke Bond van Oranje-Verenigingen voorbijgaan. Prof. G.C. van Niftrik, 
Barthiaans hervormde theoloog en invloedrijk spreker in het chris-
telijk-historische milieu, werd uitgenodigd eerdergenoemde lezing 
te houden tijdens het congres van de Bond op 2 juni 1971. Onder het 
motto ‘Kleur bekennen’ stelde hij zich de vraag wat een christen be-
zielde ‘die in onze tijd op principiële wijze nog Oranjegezind wil zijn’. 
Zijn betoog kwam in grote lijnen neer op een theologische onderbou-
wing van de koerswijziging.86 Volgens Van Niftrik was het niet langer 
mogelijk om, zoals Groen van Prinsterer, te spreken van het drie-
voudige snoer van God, Nederland en Oranje. Men had in de laatste 
eeuw immers leren inzien dat het christelijke geloof met geen enkele 
ideologie of mythologie samenvalt. Volgens Van Niftrik zou er echter 
een ‘steriel geloof ’ resten als er geen ruimte zou zijn voor een nadere 
aankleding in de vorm van een ideologie of mythe. In deze geest zou 
een mens over zijn leven en een volk over zijn geschiedenis kunnen 
denken, mits men maar beseft dat het christelijke geloof nooit samen-
valt met een nationale mythe. Dit laatste verweet hij Groen. Maar wat 
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deze nationale mythe dan in zou kunnen houden, gaf hij niet nader 
aan. Wel nam hij het de media van die jaren kwalijk dat ze kritisch 
waren tegenover de gangbare rechtse en conservatieve ideologieën 
en mythen, maar niet beseften dat ze dagelijks allerlei linkse ideolo-
gieën en mythen de huiskamers binnen brachten. Maar Van Niftrik 
behoorde dan ook tot degenen die moeite hadden met de ‘geest van 
de jaren 1960’ en vooral ook met de eenzijdige horizontale uitleg van 
het christendom door veel moderne theologen.

Zo waren in enkele jaren de minderheid van ‘precieze’ protestanten, 
die zich bleven beroepen op Groens ‘historisch beginsel’, en de meer 
pragmatische hoofdstroom uit elkaar gegroeid. De ‘preciezen’ stelden 
zich op als de ‘ware hoeders’ van het ‘christelijk-nationale concept’. De 
pragmatici beseften dat met een ideologisch residu uit de negentiende 
eeuw een nieuwe tijdgeest niet kon worden weerstaan. Hoezeer bij 
de eerste categorie de angst voor een revolutie leefde, spreekt onder 
andere uit een artikel van Graafstal in De Oranjevaan, met als titel: 
‘God behoede ons vaderland.’87 Onder verwijzing naar ‘Marcuse en 
zijn geestverwanten’ liet hij zich uiterst somber uit over de positie van 
het geloof en het gezin, want ook met de goede zeden was het slecht 
gesteld. Vervolgens ging hij uitgebreider in op de teloorgang van het 
gezag. Te veel was de troon een garantie geworden voor handhaving 
van ‘de vigerende Grondwet en de daarin verankerde rechten en vrij-
heden van enkelingen en groepen’.

De geruchten die in verband met de Lockheed-affaire in 1976 de 
kop opstaken, waren voor Graafstal evenzovele bewuste pogingen om 
het vertrouwen in prins Bernhard en daarmee in Oranje te ondermij-
nen. ‘Maar,’ zo concludeerde hij, ‘zijn woord is ons genoeg.’ Voor hem 
zat de revolutie zodanig in de lucht dat hij het kabinet-Den Uyl zelfs 
vergeleek met de ‘Kerinski-regering’ die in Rusland door de Sovjet-
dictatuur opzij was geschoven. Jongeling stelde in een artikel in het-
zelfde nummer van De Oranjevaan onder het motto ‘Aanval op Oran-
je’ onder meer: ‘Juist nu, in deze kritieke dagen, moeten christelijke 
Nederlanders een beschuttende muur vormen rond ons Koningshuis.’ 
De ongunstige bevindingen van de commissie-Donner over het ge-
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drag van de prins, dat neerkwam op een vorm van ultieme ‘zelfont-
mythologisering’ van het Huis van Oranje, kwamen in Nederland 
overal hard aan, maar zeker in orthodox-protestantse kring. Namens 
de Bond werd nog op dezelfde dag met Paleis Soestdijk gebeld om 
de koningin een boodschap over te brengen van onveranderde trouw, 
toewijding en steun en van aanhoudende voorbede tot de Almach-
tige. Wat later werden er brieven tot steun verzonden aan koningin 
Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix. In haar algemene dank-
briefje verwees Juliana naar ‘de welsprekende en warme en soms zelfs 
heel bijzonder gekozen woorden’.88 Binnen de Bond werd er gesteld 
dat de liefde voor het Koninklijk Huis onveranderd bleef, en er werd 
opgemerkt dat de prins ‘zijn vernederingen waardig heeft gedragen’. 
De waardering voor H.M. de Koningin zou door het Lockheed-gebeu-
ren toegenomen zijn, maar het geheel werd toch gezien als een aan-
val op de monarchie.89 Dat zelfs in kringen van de Bond niet iedereen 
kritiekloos stond tegenover de prins, kan worden geconcludeerd uit 
de notulen van het hoofdbestuur. Hierin werd vermeld dat de gram-
mofoonplaat die gemaakt was ter gelegenheid van de vijfenzestigste 
verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard, met als titel Weerklank van een 
werkzaam leven, ‘door omstandigheden rond Prins Bernhard’ slecht 
was verkocht.90 Jongeling waarschuwde een jaar na de Lockheed-af-
faire in De Oranjevaan voor een ‘Revolutie op kousenvoeten’. Verwij-
zend naar de Franse koningsmoord, stelde hij: ‘Wie van geen God wil 
weten, zal ook geen menselijke meester boven zich erkennen. Hoog-
stens nog een door het volk aangestelde uitvoerder van de volkswil, 
maar geen koning of koningin die regeert bij de gratie Gods.’91

Dat de ideeën van de meer pragmatische hoofdstroom van de protes-
tanten inmiddels verder waren geëvolueerd, blijkt uit een artikel in 
1980 in Elseviers Magazine van de antirevolutionaire prof. mr. I.A. Die-
penhorst. Gevraagd te schrijven over ‘God, Nederland en Oranje’, stel-
de hij dat hij uit zichzelf ‘niet zo’n gevoelig en moeilijk onderwerp’ in 
een beknopt artikel zou hebben aangesneden. Met verwijzing naar het 
verleden gaf hij aan dat over Nederland en Oranje te schrijven geen 
enkele zwarigheid gaf, maar van God, Nederland en Oranje schrijven, 
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leek hem ‘oneerbiedig’. Evenals voor de christelijk-historische Van Nif-
trik had voor de antirevolutionaire Diepenhorst het klassieke, chris-
telijk-nationale concept van de natie, de protestantse public theology, 
zijn zeggingskracht verloren. Deze interpretatie van het ‘verhaal van 
Oranje’ kon hij niet meer verdedigen. Ook hij sprak echter nog wel 
van een inspirerende, historische band, met voor de gelovige een reli-
gieuze dimensie, die weer tendeerde naar een mythe. Zo wees hij erop 
dat Nederland en Oranje met het Wilhelmus een volkslied bezitten 
dat zich tot de Eeuwige richt. Bovendien meende hij dat van burgers 
die geloven niet verwacht en gevergd mocht worden dat zij zouden 
vergeten ‘Hem op Wie alle gezag en vrijheid teruggaan en Die voor 
Nederland en Oranje het schild ende betrouwen is.’92 Toen de theo-
logische basis aan de visie op de natie en het Oranjekoningschap was 
ontvallen, bleek een seculiere, cultuurhistorisch bepaalde visie zwak 
ontwikkeld.

Onder rooms-katholieken viel eenzelfde tendens te bespeuren. Op 
30 augustus 1980 hield de uit deze kring afkomstige minister-presi-
dent A.A.M. van Agt in Den Haag een rede ter gelegenheid van de 
viering van het zeventigjarig bestaan van de Christelijke Bond van 
Oranje-Verenigingen. Deze rede was gewijd aan koningin Wilhelmi-
na, die een eeuw ervoor, op 31 augustus 1880, werd geboren. Van Agt 
zei vooraf dat hij zou spreken over wat hem had geboeid in Wilhelmi-
na als mens en als vorstin. Hij schetste haar als een gelovige vrouw, die 
in de periode van het fin de siècle, ‘ruwweg begrensd door de jaartal-
len 1870-1914’, het positivisme en het vooruitgangsgeloof van die jaren 
trotseerde. Als koningin had ze, rust vindend in God, haar taak ‘vooral 
in de jaren van oorlog en bezetting op grootse wijze vervuld’. Haar 
levensinstelling, die hij kenschetste als een ‘christelijk voluntarisme’, 
zag Van Agt als een voorbeeld voor gelovigen in deze tijd.

Zijn toehoorders zullen het zeker op prijs hebben gesteld dat Wil-
helmina in zijn betoog als staatshoofd en als mens werd gewaardeerd, 
en dan voor alles als gelovig christen die de tijdgeest weerstond. Maar 
wie een verwijzing had verwacht naar het klassieke drievoudige snoer 
van ‘God, Nederland en Oranje’, moet teleurgesteld zijn geweest. 
Wel noemde Van Agt Wilhelmina’s ‘samenbindend ambt’ en de ge-
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inspireerdheid waarmee ze aan haar koningschap gestalte gaf, maar 
vervolgens zei hij dat de liefde van het Nederlandse volk voor zijn 
koningshuis hierdoor ‘boven het orangisme uit kon stijgen’.93 Het ko-
ningschap als instituut werd hiermee weliswaar gewaardeerd, maar 
verbanden met de vaderlandse geschiedenis verder teruggaand dan 
de Tweede Wereldoorlog en meer in het bijzonder met het ‘verhaal 
van Oranje’, werden er door deze minister-president niet gelegd.

Vervaging ten gevolge van ontideologisering

De samenwerking in Europees verband, de oecumenische gedachte en 
de electorale terugloop vanaf 1967 stimuleerden het confessionele een-
heidsstreven. In Europees kader werden specifiek nationale aanduidin-
gen als antirevolutionair en christelijk-historisch op zich al relatiever. 
Zo ging in christelijk-historische kring het verhaal dat de parlementa-
riër J.J.R. Schmal (1884-1966) zich in Europees verband voorstelde aan 
een Franse collega met: ‘Schmal, chrétien-historique’, waarop deze collega 
zich verbaasd voorstelde als ‘chrétien-géographique’.94 Na een overgangs-
periode van overleg en samenwerking gingen de antirevolutionairen, 
de christelijk-historischen en rooms-katholieken in 1980 over tot de 
vorming van één gezamenlijke partij, het Christen-Democratisch Appel 
(cda). De vertegenwoordigers van de partijen hadden zich ingezet om 
‘in een gedeeltelijk ontzuilde samenleving’ de confessionele belangen 
en opvattingen te hergroeperen en samen opnieuw te definiëren. Zon-
der problemen ging dit aanvankelijk niet.95 Het ‘historisch beginsel’ had 
al eerder geen houvast meer geboden en wat directe verwijzingen naar 
de Bijbel betreft, waren deze meer voor de hand liggend voor protestan-
ten dan voor katholieken. Een nieuw, min of meer afgerond ideologisch 
concept op basis van het christendom zat er niet in. Uiteindelijk, onder 
leiding van de katholiek Piet Steenkamp, vond men elkaar in het besef 
dat het christelijke geloof een zekere oriëntatie zou bieden voor politiek 
handelen. Dat wil zeggen dat er van het evangelie een appel zou uit-
gaan, waarop een politiek antwoord zou moeten worden geformuleerd, 
zonder dat dit overigens hét christelijke antwoord behoefde te zijn.96
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Voorts werd er een aantal abstracte kernbegrippen genoemd (ge-
rechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rent-
meesterschap). Deze stonden echter los van enig historisch ontwikke-
lingsperspectief, zoals Couwenbergs kritiek terecht luidde. Hierdoor 
waren ze eigenlijk algemeen aanvaardbaar, omdat ze nu eenmaal deel 
uitmaakten van de westerse beschaving.97 Het samengaan van de chris-
tendemocraten bracht daarmee geen vernieuwde versie van wat voor-
heen stond voor de confessionele public theology. Dat wil zeggen dat 
er niet opnieuw een ideologisch samenhangend geheel werd geformu-
leerd waarin de natie, het Oranjehuis, het gezag, de publieke moraal 
en het zicht op de maatschappelijke verhoudingen een plaats kregen.98

In het Program van uitgangspunten van het cda uit 1980 stond in 
hoofdstuk ii, ‘Gerechtigheid’, onder het subhoofd ‘Staatskundig be-
stel’ en na ‘Overheid’ in artikel 8: ‘Het cda hecht aan een constitu-
tionele monarchie onder het Huis van Oranje.’ Hiervoor werd geen 
nadere rechtvaardiging gegeven, ook geen historische, of het zou 
het woord ‘hecht’ moeten zijn. Eraan voorafgaand stond in artikel 5 
vermeld: ‘Het cda staat een parlementaire democratie voor. Respect 
voor de minderheid is een essentieel kenmerk van onze democratie.’ 
Onder het subhoofd ‘Overheid’ werd in artikel 4 de overheid nog wel 
‘dienaresse Gods’ genoemd, maar los van het koningschap.

Toen de theologische basis aan de confessionele public theology was 
ontvallen, heeft het cda niet getracht de natie en het Oranjekoning-
schap, maar nu in relatie met de democratie, in een meer eigentijds 
samenhangend cultuurhistorisch kader te plaatsen. Dit heeft ook te 
maken met de ontideologisering, en hierin wijken de christendemo-
craten nauwelijks af van andere stromingen. Het doet denken aan ver-
schijnselen van culturele vervaging en generalisatie als consequentie 
van het moderniseringsproces, die Zijderveld signaleert.99

Niettemin werd een enkel principieel tegengeluid in christendemo-
cratische kring nog wel vernomen. Zoals dat van de uit de chu af-
komstige, orthodox-hervormde theoloog W. Aalders (1909-2005), die 
in 1978 een bijdrage leverde aan het rapport over de grondslagen van 
het cda. Het was mede door zijn toedoen dat de persoon van Jezus 
Christus niet werd gepresenteerd als een bevrijder en revolutionair, 
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zoals toen de theologische mode was, maar als ‘verlosser van zonde 
en schuld’.100 Aalders was een erudiet man, die tot op hoge leeftijd 
publiceerde. Hij besefte dat de oude wereld voorgoed voorbij was en 
stond aanvankelijk onder invloed van Barth. Maar uiteindelijk bleef 
hij dichter bij Groens traditie, en diens christelijk-nationale concept 
was hem zeer dierbaar. Getrouw aan zijn christelijk-historische over-
tuiging wees hij nadrukkelijk en bij herhaling op de verwevenheid 
van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse staat met Oranje en 
met het protestantisme.101 Kenmerkend voor het geheel van zijn werk 
is wel deze titel van een van zijn publicaties: In verzet tegen de tijd.102

Binnen het cda werd dit een steeds eenzamer geluid. Het concept 
van ‘God, Nederland en Oranje’ dat in orthodox-protestantse kring 
generaties lang werd geacht de grondtoon van de natie weer te ge-
ven en door zijn invloed op de civil religion iets had gekregen van 
een ‘Leitkultur’, werd voornamelijk nog gehoord bij christelijk ‘klein-
rechts’ en had daarmee in het publieke debat de status gekregen van 
een sektarisch bijgeluid. Dit zou niet zonder gevolgen blijven.

En nog geen volkssoevereiniteit

De algehele grondwetsherziening die in 1983 tot stand kwam, had niet 
de staatsrechtelijke vernieuwingen gebracht waarvoor sinds de jaren 
1960 was gepleit.103 Desondanks waren de ideologische consequenties 
van de democratiseringstendens uit die jaren merkbaar, evenals de ver-
minderde invloed van de confessionele en meer in het bijzonder van 
de christelijk-nationale public theology met haar specifieke, samenhan-
gende visie op het Oranjekoningschap, het gezag en de natie. Wat het 
koningschap betreft, had de regering in de Memorie van Toelichting 
op wetsontwerp 15.047 opgemerkt dat het slechts een tekstuele aan-
passing aan de staatkundige werkelijkheid betrof. Volgens C.A.J.M. 
Kortmann, hoogleraar staats- en bestuursrecht en algemene staatsleer, 
gaf de nieuwe grondwettelijke terminologie beter uitdrukking aan de 
staatsrechtelijke relatie tussen Koning en ministers dan de oude versie 
van de Grondwet dit deed omdat binnen deze staatkundige werkelijk-
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heid de Koning nu eenmaal geen zelfstandige bevoegdheden bezit.104

Opvallend was de reactie van H.J.M. Jeukens, hoogleraar Nederlands 
staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Katholieke Hogeschool 
te Tilburg, die deel heeft uitgemaakt van genoemde staatscommissie. 
Toen de grondwetsherziening al in een vergevorderd stadium was, liet 
hij zich er in 1980 in zijn afscheidscollege namelijk negatief over uit. 
In essentie kwam zijn kritiek hierop neer dat de monarchale structuur 
van de Nederlandse Grondwet werd losgelaten en het dus eigenlijk 
wel om een principiële wijziging ging. Er zouden slechts enkele remi-
niscenties van deze structuur resten, zoals het afleggen van de eed ten 
overstaan van de Koning, het voorzitterschap van de Raad van State 
en de indiening van voorstellen van wet door of vanwege de Koning.105

Van degenen die van Groens gedachtegoed uitgingen, was kritiek 
voorspelbaar. Voor de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen 
was direct duidelijk dat er veel te weinig van het gezag en de func-
tie van de Koning in de herziene Grondwet werd teruggevonden. Er 
werd dan ook gesproken van ‘aantasting’, zelfs van ‘ontkrachting van 
de monarchie’. De Bond vond het daarom nodig zich op 16 december 
1981 in een petitie tot het parlement te richten. ‘De diepste wens van 
ons volksdeel,’ zo stelde ds. Graafstal, is ‘dat de gedachte van een Ko-
ningschap “bij de gratie Gods” niet verloren ga.’ Bij de Bond vielen 
het koningschap en de soevereiniteit als vanzelfsprekend samen, zo-
als dit altijd het geval was geweest bij de confessionele public theology. 
Vermeldenswaard is dat de petitie werd ondersteund door vierender-
tig organisaties van militairen, veteranen en het voormalig verzet.106 
Uiteraard klonken deze kritische geluiden ook op uit de parlemen-
taire inbreng van sgp, gpv en de Reformatorisch Politieke Federatie 
(rpf). Hier werden de zorgen van de Bond gedeeld.107

Al eerder had genoemde gpv’er A.J. Verburgh kritiek geuit als lid 
van de Staatscommissie-Cals/Donner. Ewout Klei constateert in zijn 
proefschrift over het gpv Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek dat 
Verburgh zich in deze hoedanigheid opstelde als de ‘spreekbuis van 
rechtschristelijk Nederland’. Met zijn pleidooi om feitelijke macht aan 
de koning te geven, nam hij een geïsoleerde positie in. Hij zei hier zelf 
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over: ‘Mijn positie is moeilijk omdat ik zo volstrekt “rechts buiten’’ sta, 
dat ik niet snel van wie ook instemming mag verwachten voor mijn ar-
gumenten.’ Toen enige medeleden van de Staatscommissie Verburghs 
minderheidsstandpunt zelfs niet vermeld wilden zien in het minder-
heidsrapport, voorkwam Cals dit.108

Ernstige kritiek op de grondwetsherziening kwam er ook van de zij-
de van F.A.J.Th. Kalberg, eveneens afkomstig uit het gpv en jurist en 
publicist op staatsrechtelijk terrein. In De staatsrechtelijke positie van 
de Oranjemonarchie in de herziene Grondwet verbaast hij zich er niet 
over dat de niet-confessionele partijen in grote lijnen de strekking van 
de herziening ondersteunen. Hij vermeldt ook in ‘Een globale politie-
ke toetsing’ dat linkse partijen nog wel verder hadden willen gaan.109 
Zo had de PvdA liever gezien dat de uiteenzetting over het regerings-
beleid op de derde dinsdag in september door de minister-president 
zou worden gegeven in aanwezigheid van de Koning en ook was deze 
partij gekant tegen het koninklijk voorzitterschap van de Raad van 
State. Het is overigens opvallend dat Kalberg wijzigingen zoals beper-
king van de erfopvolging tot de tweede graad van bloedverwantschap 
en beperking van de omvang van het Koninklijk Huis in dezelfde ca-
tegorie behandelt. Beperking van de omvang van het Koninklijk Huis 
kan namelijk ook vanuit een oogpunt van bescherming van het ko-
ningschap worden verdedigd omdat de risicofactor wordt beperkt, 
en dit wordt in hofkringen zo ook wel gezien.110

Dat de linkse partijen zich weinig gelegen lieten liggen aan de mo-
narchie, verbaasde Kalberg niet, maar van de christendemocraten had 
hij een meer uitgesproken verdediging van het koningschap verwacht 
en op principieel andere gronden. Kalberg heeft hierin gelijk dat bij 
het cda het zicht op het koningschap en op de soevereiniteit inmid-
dels aanmerkelijk minder duidelijk was dan voorheen. Voor het weg-
gevallen ‘historisch beginsel’ was geen andere oriëntatie in de plaats 
gekomen. Aanvankelijk maakte de cda-fractie er nog wel bezwaar 
tegen dat het begrip ‘staatshoofd’ in de herziene Grondwet onzicht-
baar zou worden en dat de monarchale structuur er te weinig accent 
kreeg. Verder waren er onder meer de bezwaren dat de erfopvolging 
zou worden beperkt tot de tweede graad van bloedverwantschap, 
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dat het begrip Koninklijk Huis zou worden beperkt tot de kring van 
potentiële troonopvolgers en dat de titel Prins van Oranje uit de 
Grondwet werd geschrapt, terwijl de fractie van het cda in de Eer-
ste Kamer graag het koninklijk oppergezag over de krijgsmacht had 
zien vermeld. Maar, het uiteindelijke oordeel van de cda-fractie over 
de grondwetsherziening van 1983 bleek positief, zonder dat de grond 
daarvoor duidelijk werd aangegeven.111

Ook over sgp, gpv en rpf, die vanuit de monarchale optiek toch 
verdergaande kritiek hadden geuit en hun Groeniaanse visie op 
Oranje zouden handhaven, was Kalberg kritisch.112 Hij nam ze kwa-
lijk dat ze geen fel protest hadden aangetekend tegen het feit dat ar-
tikel 10 van de Grondwet (1972), waarin was bepaald ‘dat de Kroon 
[= de soevereiniteit] is en blijft opgedragen aan Willem Frederik en 
zijn wettige opvolgers’, was geschrapt en vervangen door de volgende 
formulering: ‘Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wet-
tige opvolgers van Koning Willem i, Prins van Oranje-Nassau’ (arti-
kel 24).113 Volgens Kalberg dekte deze bepaling het vroegere artikel 
10 niet inhoudelijk. Onduidelijk bleef wie er over de soevereiniteit 
beschikte. Vanuit de visie van Groen redenerend, stelde Kalberg dat 
Oranje ‘niet in het bezit van de soevereiniteit is gekomen om hetgeen 
geschreven staat, maar om wat is geschied’. Zoals het eerder vermelde 
artikel 5 van het oude christelijk-historische beginselprogram stelde 
dat het constitutioneel koningschap, opgedragen aan het Huis van 
Oranje, de vrucht was van de leidingen Gods met ons volk en de na-
tuurlijke ontwikkeling van ’s lands historie en ‘daarom terecht in onze 
Grondwet [is] bevestigd.’114 Na een uitgebreid onderzoek moest Kal-
berg concluderen ‘dat de Constitutionele Monarchie onder het Huis 
van Oranje, zoals die in en door de Grondwet van 1814 was geschapen, 
in de Herziene Grondwet niet meer voorleeft’.115

Kalberg heeft gelijk dat op basis van de tekst van de Grondwet van 
1983 onduidelijk bleef bij wie de soevereiniteit eigenlijk berustte. Op 
zichzelf is constitutionele vaagheid hier niet nieuw. De Republiek was 
met een instituut als het stadhouderschap immers ergens blijven zwe-
ven tussen republiek en monarchie. Eigenlijk waren er sinds de Ne-
derlandse onafhankelijkheid slechts twee duidelijke constitutionele 
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momenten. Dit was in 1798 met de staatsregeling voor het Bataafse 
volk, toen de leer van de volkssoevereiniteit tot uitgangspunt werd. 
Het andere duidelijke moment was 1813, toen de soevereiniteit werd 
opgedragen aan het Huis van Oranje. Maar sinds de grondwetswijzi-
ging van 1848 suggereerde de Grondwet aanmerkelijk meer konink-
lijke macht dan reëel was.

Hoewel Nederland sinds 1917, met de invoering van het algemeen 
kiesrecht, een democratie was, werd er in de Grondwet niet gespro-
ken van volkssoevereiniteit. De soevereiniteit bleef volgens de tekst 
opgedragen aan het Huis van Oranje. Sterker, de invoering van het al-
gemeen kiesrecht had voor generaties een confessionele meerderheid 
opgeleverd, die van de veronderstelling uitging dat de soevereiniteit 
van het volk zich niet verdroeg met de soevereiniteit van God. De 
soevereiniteit van het Oranjekoningschap zou hiermee wel in over-
eenstemming zijn. Deze opvatting was gebaseerd op een theologische 
veronderstelling die voor orthodox-protestanten in de Verenigde Sta-
ten bijvoorbeeld weer niet speelde. Het is interessant dat de Duitser 
Ernest Zahn op het gebied van de theorievorming in Nederland een 
vaagheid signaleert die hij in verband brengt met de neiging theoreti-
sche vraagstukken allereerst als geloofskwesties te zien.116

De Grondwet van 1983 bracht vaagheid over de soevereiniteit. Cou-
wenberg had in de jaren 1960, toen de algehele grondwetsherziening 
aan de orde kwam, ervoor gepleit dat de constitutie zou beginnen met 
een preambule waarin een nationale idee, inclusief de belangrijkste 
beginselen waarop de Nederlandse democratie was gebaseerd, zou 
zijn vervat.117 Suggesties in deze richting vonden echter weinig weer-
klank. Ofschoon er sinds de jaren 1960 veel werd gesproken over de-
mocratisering en de roep om ‘politieke duidelijkheid’ alom werd ver-
nomen, werd ook de herziening van de Grondwet in 1983 niet benut 
om een duidelijke uitspraak te doen ten gunste van de volkssoeverei-
niteit. Wel kregen de klassieke grondrechten er een centrale plaats 
in en werden de nieuwe sociale grondrechten eraan toegevoegd.118 
Maar om een uitspraak te doen ten gunste van de volkssoevereiniteit, 
daarvoor moet de boodschap van Groen van Prinsterer in bepaalde 
kringen toch nog te veel zeggingskracht hebben gehad. Dit gold niet 
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alleen voor sgp en gpv maar toch ook nog voor het cda.119 Hoewel de 
nieuwe aanduiding ‘christendemocraten’ aangeeft dat deze stroming 
zich met de democratie kon vereenzelvigen en zij bij verschillende ge-
legenheden ook inspeelde op de democratiseringstendens uit de ja-
ren 1960, is het principe van de volkssoevereiniteit nooit expliciet als 
basis van de democratie door de christendemocraten aanvaard.

Met de verwijzing naar Groen en het confessionalisme is boven-
dien niet alle voorbehoud met betrekking tot de volkssoevereiniteit 
in Nederland genoemd. Voor de meeste andere partijen was de keuze 
hiervoor evenmin een uitgemaakte zaak. De ‘vernieuwers van na de 
Tweede Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld geen voorstanders geweest 
van de volkssoevereiniteit’ en ook nog in 1986 zou de liberaal Henk 
Vonhoff de algemene ledenvergadering van de vvd er ernstig voor 
waarschuwen een stap te zetten in de richting van erkenning van de 
volkssoevereiniteit.120 Behalve het theologische voorbehoud van de 
confessionelen moet er daarom iets zijn als een mentaal voorbehoud 
met betrekking tot de volkssoevereiniteit. Hoewel er in de loop van 
de tijd op verschillende manieren invulling aan is gegeven, is het op-
vallend dat begrippen als regenten, regentesk en regentenmentaliteit 
nogal eens neerkomen op een verwijt van paternalisme aan de Neder-
landse elites.121 Dit paternalisme zou zich traditioneel uiten in weerzin 
tegen directe volksinvloed en vanzelfsprekende vereenzelviging van 
representatieve democratie met dé democratie.122 Het gaat om een 
verschijnsel dat in de loop van de geschiedenis steeds terugkeerde en 
zich niet tot politiek rechtse stromingen beperkte.123 Zelfs de demo-
cratische ‘geest van de jaren 1960’ heeft hierin geen doorslaggevende 
verandering gebracht. Behalve dat de grondwetsherziening van 1983 
niet is gebruikt om definitief te kiezen voor het beginsel van de volks-
soevereiniteit, bleef de Tweede Kamer, in tegenstelling tot de meeste 
kiezers, overwegend huiverig voor vormen van directe democratie.124 
Ondanks zijn vroege aanzet tot democratie heeft Nederland – in te-
genstelling tot zijn buurlanden – daarmee formeel nog niet gekozen 
voor de volkssoevereiniteit. De hardnekkigheid van het verschijnsel 
is misschien minder verbazingwekkend als we bedenken dat ook een 
pionier van het Nederlandse democratische denken als Joan Derk van 
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der Capellen tot den Pol (1741-1784) – hoewel hij zijn pamflet richtte 
‘aan het volk van Nederland’ –, huiverig was voor de invloed van het 
‘grauw’.

‘Vaderlandsliefde is iets om je aan te laten opereren 
zoals aan een blindedarm’125

Behalve dat de jaren 1960 afbreuk deden aan strikte opvattingen over 
gezag en orde, brachten ze een meer kosmopolitische oriëntatie. Toen 
de babyboomgeneratie eenmaal deel ging uitmaken van de elite, bleek 
het dan ook snel gedaan met de waardering voor de natie.126 Vanaf 
de jaren 1960 ging hier de veronderstelling overheersen dat moderni-
sering van de maatschappij samenging met voortgaande relativering 
van cultureel, nationaal, religieus en ideologisch bepaalde identitei-
ten. Dit leek met een zeker fatalisme te worden aanvaard.127 De conse-
quentie hiervan was dat de duiding van de natie binnen een zingevend 
verband niet langer de zorg was van deze elite. Dit was een trendbreuk 
in vergelijking met eerdere elites, die het bij het volk levende Oran-
jesentiment juist hadden benut om de Nederlandse natie een natio-
naal concept te bieden. Nadat de Oranjedynastie eerst was ingezet 
om Nederland te positioneren binnen het Europa van de Restauratie, 
hadden de elites in de laatste decennia van de negentiende eeuw in-
gezien dat het ‘verhaal van Oranje’ en de erbij horende Oranjeliefde 
ten goede konden komen aan de nationale eenheid. Hierop is tijdens 
het interbellum voortgebouwd. Hierdoor had Oranje in een tijd van 
opkomend fascisme kunnen fungeren als het antitotalitaire symbool 
van de natie.

Gedurende de oorlog was gebleken dat het ‘verhaal van Oranje’ 
voor veel Nederlanders een bron van inspiratie was, terwijl de oor-
log als zodanig tevens nog eens een herbevestiging betekende van 
de Oranjemythe. Ook de naoorlogse, paternalistisch ingestelde elite 
had nog duidelijk een taak voor zichzelf zien weggelegd wat de een-
heid en verheffing van de natie betrof. Het ‘verhaal van Oranje’ was 
een vanzelfsprekend bestanddeel van een civil religion die natiebreed 
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weerklank vond. Tijdens de naoorlogse wederopbouwperiode kon op 
grond hiervan een appel op de burgers worden gedaan zich eensge-
zind te wijden aan de wederopbouw van het land.128 Zo hadden de 
Nederlandse elites Oranje en het hiermee verbonden verhaal ander-
halve eeuw succesvol geïnstrumentaliseerd. Behalve dat ik in het ver-
volg van dit hoofdstuk nader inga op de houding die de intelligentsia 
sinds de jaren 1960 aannam met betrekking tot het natiebesef, ga ik na 
hoe zich dit verhield tot de beleving van de vele Nederlanders die nog 
wel hechtten aan het natiebesef en soms op een zeer nadrukkelijke 
manier blijk gaven van een ‘wij-gevoel’ rond Oranje.

In zijn zoektocht naar de ‘eigenheid’ van Nederland constateert ook 
Van Ginkel dat het onder politieke, culturele en intellectuele elites niet 
langer gebruikelijk was om zich veel gelegen te laten liggen aan zoiets 
als nationale eigenheid en natiebesef. In vergelijking met het ideaal 
van de Europese integratie leek natiebesef toch vooral iets uit het ver-
leden, dat in extreme vorm bovendien veel ellende had gebracht.129 
Zelfs voor historici bleek het onderzoek naar het Nederlandse natio-
nalisme en patriottisme zijn aantrekkelijkheid te hebben verloren.130 
De internationale oriëntatie was overwegend in de plaats gekomen 
van het nationale sentiment. Het gaat bovendien om een meer alge-
meen verschijnsel, dat ook elders in Europa kan worden gesignaleerd. 
Van Sas stelt in dit verband: ‘De huidige natiestaten van West-Europa 
zijn hun verleden, dat zo essentieel was bij de inkleding van hun na-
tionaliteit, in feite vergeten.’131 Volgens hem zou er sprake zijn van een 
sluipende memory crisis, die ertoe heeft geleid dat de Europese naties 
de historische inspiratie voor hun natiebesef zijn kwijtgeraakt.

Zowel de intelligentsia, de politici, als het grote publiek stonden 
aanvankelijk overwegend positief tegenover de Europese integratie. 
De acceptatie van de Europese integratie zou worden vergemakke-
lijkt doordat een verenigd Europa werd gedacht als een ‘groter Ne-
derland’. Dit behoefde niet te betekenen dat de nationale belangen 
daarbij werden vergeten. Wat de bevolking betreft, bleek op grond 
van opiniepeilingen dat de kennis van en betrokkenheid op Europa 
ook weer niet echt groot waren.132
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Wat het overwegend positieve oordeel over verdere Europese sa-
menwerking aangaat, vormde Oranje hierop geen uitzondering. 
Hendrik Brugmans, Europees federalist van het eerste uur, wijst er in 
zijn memoires Hendrik Brugmans. Wij Europa op dat deze omslag bij 
Oranje al vanaf de Tweede Wereldoorlog dateert. Prinses Juliana had 
aangegeven dat ze het normaal vond ‘dat ons land een stuk soeverei-
niteit zou moeten overdragen aan hogere Europese organen’. Het was 
hem toen al duidelijk ‘dat er in haar denken geen enkele tegenstelling 
bestond tussen Europees federalisme en de vaderlandsliefde waarvan 
de Oranjes al sinds eeuwen het boegbeeld vormden’.133 Op de, over het 
algemeen meer kosmopolitische oriëntatie van de Nederlandse elite 
sinds de jaren 1960 waren overigens uitzonderingen. Hier en daar viel 
er enig voorbehoud tegen de Europese integratie te beluisteren, zoals 
bij de historicus P. Geyl en de publicist J.L. Heldring.134 Verder ver-
schenen er enkele publicaties waarin werd gewezen op de betekenis 
van de nationale identiteit, zoals A. Chorus, De Nederlander uiterlijk 
en innerlijk, S.W. Couwenberg, Herlevend nationalisme en H.J.G. Walt-
mans, De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte.135 Deze 
verhandelingen waren genuanceerd en niet bedoeld om de Europese 
integratie te bestrijden, internationale samenwerking tegen te gaan 
of om vroegere vormen van excessief nationalisme te verdedigen. Het 
doel was vooral de waarde van het nationaal eigene nog maar eens te 
onderstrepen. Couwenberg waarschuwde zelfs voor opnieuw opko-
mend nationalisme. Omdat hij wel degelijk de noodzaak inzag van 
supranationale structuren, maar tevens hechtte aan het nationaal ei-
gene, stelde hij voor het politieke nationalisme in te ruilen voor een 
nationaal-cultureel zelfbewustzijn.136 Ook Waltmans pleitte voorzich-
tig voor een verdieping van het culturele natiebesef. In een latere pu-
blicatie voorzag hij dat de voortgaande Europese integratie en de toe-
nemende betekenis van etnische minderheden de belangstelling voor 
het culturele natiebesef zouden stimuleren.137

Het is opvallend dat het in intellectuele kringen dominante, kos-
mopolitische geluid daarentegen meestal aanmerkelijk minder ge-
nuanceerd werd verwoord. Persiflerend stelde Henk Hofland dat 
vaderlandsliefde stond voor ‘tranen bij het Wilhelmus, kolossale 
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moordpartijen tussen mensen die niets met elkaar te maken hebben, 
vervalsing van de geschiedenis, derderangs gezang, collectieve op-
schepperijen, kletskoek en kabaal’. Het zou iets zijn om je aan te laten 
opereren zoals aan een blindedarm.138 Zoals hierna zal blijken, stond 
dit soort teksten wel erg ver van het Oranjegevoel van de doorsnee-
Nederlander. Omdat natiebesef en nationale identiteit onder historici 
en politicologen non-issues waren geworden of zelfs ronduit omstre-
den begrippen, sprak de Amsterdamse politicoloog Jos de Beus later 
schuldbewust van de ‘blinde vlek’ die hem en zijn collega’s het zicht 
op het nationale zou hebben ontnomen. Verschillende andere intel-
lectuelen zouden terugkijkend in de jaren 1990 hetzelfde constate-
ren.139

Het is niet zo verrassend dat de met het natiebesef verbonden Oran-
jemythe en het op deze mythe gebaseerde koningschap in deze kring 
evenmin op veel waardering konden rekenen. Behalve dat het koning-
schap vanwege de erfelijkheid van het ambt als een archaïsche anoma-
lie werd ervaren, was Oranje ook nog eens voor oudere generaties een 
essentieel element geweest van de confessionele public theology. Deze 
was vaak ingezet tegen de moderniteit en daarmee impliciet tevens 
tegen alles wat sinds de jaren 1960 en vogue was. Na het vervluchti-
gen van de confessionele public theology, die was bezweken aan een 
overdosis verouderde theologie, werd deze niet vervangen door een 
seculiere redenering. Het werd in Nederland minder gebruikelijk om 
het publieke discours over de democratie en haar instituties te voeren 
binnen het kader van de cultuurhistorische context. Hiervan is het 
risico dat aan nationale instituties structureel een wezenlijk element 
van hun legitimatie wordt onthouden omdat alleen redeneringen in 
abstracto valide zouden zijn en dat de ‘vernieuwingsretoriek’ die Ja-
mes Kennedy signaleert algauw een kans krijgt. In zo’n klimaat is het 
niet zo verbazingwekkend dat het koningschap voor de spraakma-
kende intellectuele klasse een minder serieus onderwerp leek te zijn 
geworden. J.Th.J. van den Berg kan daarom stellen dat ‘links en kri-
tisch’ slecht combineerde met een ‘ernstige wetenschappelijke reflec-
tie op het koningschap’. Daarbij constateerde hij tevens dat het laatste 
serieuze congres over de monarchie in Nederland in 1966 plaatsvond 
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in Nijmegen. Het zou tot 2005 duren voordat in Groningen opnieuw 
zo’n wetenschappelijk congres werd georganiseerd.140

Van Oranjepatriottisme naar Oranjegevoel

Het is niet zo merkwaardig dat dominee Graafstal, de voorzitter van 
de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen, veronderstelde dat 
zijn zorg om de tijdgeest en zijn kijk op Oranje in de jaren 1960 en 
later werden gedeeld door de meerderheid van de Nederlanders. Op 
het eerste gezicht leek hiervoor wel enige reden te zijn. Behalve dat 
hij troost kon putten uit de constant hoge score van Oranjeliefde die 
de opiniepeilingen aangaven, en dat hij vanuit zijn eigen Bond uiter-
aard steun ontving, wist hij zich te omringen met genoemde veront-
rusten.141

Vanuit de media was het evenmin allemaal provocatie van en ver-
zet tegen de bestaande orde. Hoewel het erop leek dat de mediabe-
richtgeving en het progressieve, politieke activisme van de avant-
garde van de babyboomgeratie in de jaren 1960 en 1970 elkaar soms 
wederzijds leken te versterken, was de publieke opinie helemaal niet 
zo eenduidig. De geest van veranderingsgezindheid die leek te over-
heersen, gold niet op alle terreinen en evenmin overal in eenzelfde 
mate.142 Bovendien kon het gebeuren dat de nieuwe mogelijkheden 
op een geheel andere manier werden benut dan de avant-garde voor 
ogen had gestaan, ja er zelfs een ontkenning van konden inhouden. Zo 
had de ‘geest van de jaren 1960’ zijn eigen dialectiek. Om het karakter 
van veranderingsgezindheid in de jaren 1960 en 1970 op zijn waarde te 
kunnen schatten, hing er veel van af waar je je oor te luisteren wilde 
leggen. Veel Nederlanders ondergingen de jaren 1960 vaak niet op 
dezelfde wijze als de elite van babyboomers, en zij vormden wat dat 
betreft geen uitzondering. In de Verenigde Staten had president Ri-
chard Nixon, die een soortgelijke tegenstelling constateerde, in een 
televisietoespraak in november 1969 de term ‘zwijgende meerderheid’ 
geïntroduceerd. Hij doelde hierbij op de meerderheid van gemid-
delde Amerikanen die zich niet konden vinden in de opvattingen van 
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de spraakmakende elite.143 Deze tegenstelling sluit enigszins aan bij 
het onderscheid dat De Gaulle graag gebruikte tussen het ‘pays légal’ 
en het ‘pays réel’, waarbij het ‘pays réel’ dan veel weg heeft van deze 
‘zwijgende meerderheid’. In Nederland bleken in de jaren 1960 in de 
wereld van de media verschijnselen als ontzuiling en ontideologise-
ring vooral ten goede te komen aan een krant als De Telegraaf, terwijl 
Elseviers Weekblad eveneens was verzekerd van een relevante schare 
lezers en de tros ook uit die periode dateert. Het waren uitgerekend 
de media die rekening hielden met de smaak en opvattingen van de 
‘zwijgende meerderheid’.144

Het is veelzeggend dat beide bladen niet aan het natiebesef voorbij-
gingen en een uitgesproken Oranjegezinde koers volgden, maar wel 
anders dan voorheen. Als dominee Graafstal in die jaren tekenen van 
Oranjeliefde signaleerde bij de overgrote meerderheid van de bevol-
king, was dit terecht, maar hij zou zich hebben vergist als hij hieruit 
zou hebben geconcludeerd dat de Nederlanders het Oranjepatriot-
tisme nog op dezelfde wijze beleefden als in de naoorlogse periode. 
De christelijk-nationale public theology verdroeg zich niet met een 
verschijnsel als ontideologisering. Het Oranjepatriottisme ging over 
in het Oranjegevoel. Om te peilen hoe in dit verband de belevingswe-
reld van de doorsnee-Nederlanders zich ontwikkelde, ben ik vooral 
daar te rade gegaan waar men zeer succesvol het grote publiek wist 
aan te spreken, bij Elsevier en De Telegraaf.

Volgens Gerry van der List, die in Meer dan een weekblad. De geschiede-
nis van Elsevier de historie van dit opinieblad schetst tegen de ach-
tergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen, liet het overgrote 
deel van de Nederlanders, het ‘gewone volksdeel’, zich helemaal niet 
zoveel gelegen liggen aan alle opwinding in die jaren. Hij wijst er in dit 
verband op dat de best verkochte plaat in Nederland in 1968 werd ge-
maakt door Heintje, ‘het jonge zangertje dat in zijn liederen zo harts-
tochtelijk zijn liefde voor zijn mama en voor Holland belijdt’.145 Else-
vier wilde vooral inspelen op dit ‘gewone volksdeel’. Het blad wilde de 
woordvoerder zijn van de Nederlandse burgerij.146 Inhoudelijk hield 
dit onder meer in dat het blad de verdediging van het koningschap 
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tot zijn taak rekende en dat het dit instituut zeer bewust waardeerde 
als symbool van nationale eenheid en bovenpartijdig gezag, ‘waaraan 
het volk zeer gehecht is’.

Gebeurtenissen in het Oranjehuis kregen altijd de nodige aandacht. 
Toen koningin Juliana in 1974 vijfenzestig werd, verscheen er een arti-
kel van zowel hoofdredacteur Ferry Hoogendijk als van freule C.W.I. 
Wtttewaall van Stoetwegen, populair parlementariër en bevriend 
met de koningin. Beiden waren lovend over Juliana. In het ene arti-
kel, ‘Koningin in de moderne samenleving’, viel het accent op de so-
berheid van de vorstin. Vergeleken met de Britse hofhouding zou de 
Nederlandse bijna die van een president zijn. De Nederlanders waren 
toch maar goedkoop uit met hun koningshuis: ‘In Nederland zijn bij-
na 200 betaalde mensen bij het Hof betrokken, terwijl de president 
van Frankrijk er 250 man personeel op na houdt, en de Engelse konin-
gin 300.’147 Het andere artikel, ‘Onze vitale 65-jarige vorstin’, getuigde, 
behalve van die vitaliteit, ook van haar eenvoud: ‘Ze ontvangt ieder-
een op dezelfde manier, is blij met elk geschenk, bedankt of dit de eer-
ste krentenmik is die zij in haar leven ziet, geeft het grote brood door 
aan haar gevolg en staat weer klaar om de kaas in ontvangst te ne-
men, stralend blij alsof ze voor het eerst van haar leven de kans krijgt 
een stukje kaas te proeven. Zij proeft de hartelijkheid die achter deze 
krentenmik en deze kaas ligt en geniet ervan en de mensen voelen dat 
het echt is.’148 De illustratie bestond uit een foto van de koningin tij-
dens een fietstocht in Friesland. In haar fietsende gevolg bevonden 
zich onder anderen de commissaris van de Koningin in de provincie 
en de burgemeester ter plaatse.

Overigens hield de natie ook hier niet op bij Oranje. Een ander te-
rugkerend punt van aandacht was het bedrijfsleven omdat volgens de 
redactie dynamisch ondernemerschap ook kon worden gebracht als 
voorwerp van nationale trots. Daar werd namelijk, ondanks de kos-
mopolitische trend in die jaren, zowel door de redactie als door de 
lezers aan gehecht. Om veronderstelde zelfverguizing te compenseren 
werd er met enige regelmaat in artikelen en rapportages gewezen op 
‘vaderlandse prestaties’ zoals de dijken, de bruggen, het IJsselmeer, 
Europoort, de Deltawerken en Hollands Glorie: het zeeslepen en de 
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bergingswerken. Over het laatste onderwerp kwamen kapiteins, on-
dernemers en reders aan het woord en ‘stevige mannen’ die het werk 
uitvoerden. In het Ten Geleide was sprake van ‘een sober eerbetoon 
aan Nederlanders, op wie ieder trots mag zijn, doch die zelf het liefst 
rustig en ongestoord hun werk doen’.149 Verder werd er ook ruime aan-
dacht besteed aan populaire cultuur en sport, thema’s die aansloten 
bij de behoefte aan ontplooiing van de moderne lezer. Ernstige waar-
schuwingen voor het communistische gevaar werden daarbij niet ver-
geten. Uit menig artikel bleek dat ervan werd uitgegaan dat de lezers 
betrokkenheid bij de natie en liefde voor Oranje zouden waarderen.150

De redactie onderhield dan ook uitstekende contacten met het 
Oranjehuis, in het bijzonder met prins Bernhard. Wat de redactie er 
overigens niet van weerhield de prins later hard aan te pakken, toen 
bleek dat hij hoofdredacteur Ferry Hoogendijk had voorgelogen over 
Lockheed. Als veelzeggende introductie kreeg de editie met het hoofd-
artikel ‘De val van een zakenprins’ een omslag met alleen de afbeelding 
van een geknakte anjer.151 In dit artikel werd onder meer de sfeer in de 
Tweede Kamer geschetst toen minister-president Den Uyl het rapport 
over de prins van de commissie-Donner toelichtte: ‘Je hoorde Kamer-
leden verbijsterd tussen de tanden sissen, je zag ze wit wegtrekken. De 
volgepakte publieke tribune sidderde. Een wat oudere vrouw begon 
zachtjes te huilen. Zelfs het geklik van de tientallen camera’s rond de 
regeringstafel verstomde even. Het was ook een dramatisch moment. 
Hoe zorgvuldig gekozen de formuleringen van een aangeslagen Den 
Uyl ook waren, zijn boodschap was er niet minder hard om. Bernhard, 
Prins der Nederlanden, viel met een bons van zijn voetstuk. Bij het 
volk trilt de dreun nog na.’152

Zoals bleek en later weer zou blijken, sloot sympathie voor Oranje 
de publicatie van kritische artikelen niet uit.

Bij De Telegraaf was deze stellingname vóór Oranje nog duidelijker om-
dat men bij dit blad als geen ander zicht had op de belevingswereld 
van de doorsnee-Nederlander. Of zoals Jan Blokker sr. het stelde: ‘Geen 
enkele krant heeft de thermometer zo diep in de billen van de samen-
leving als De Telegraaf.’ Mariëtte Wolf besteedt hieraan uitgebreid aan-
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dacht in haar proefschrift Het geheim van De Telegraaf.153 Er klonk hier 
een krachtig tegengeluid tegen wat de avant-garde van de jaren 1960 en 
1970 – zoals provo’s en ermee sympathiserende progressieven – voor-
stond. Hierbij paste dat de krant in 1966, in haar ‘uitbundige feestedi-
tie van 11 maart’, blijk gaf van uitgesproken weerzin tegen de relschop-
pers bij ‘het Huwelijk’. ‘Maar,’ zo constateerde de krant voldaan, ‘dat de 
aanwezigheid van enige honderden opgeschoten jongelui volkomen in 
het niet is gevallen bij de toejuichingen van tachtigduizend toeschou-
wers’.154 Deze verontwaardiging sloot overigens allerminst uit dat De Te-
legraaf zo haar eigen rol speelde bij de publicatie van de foto’s waarmee 
de relatie van Beatrix met Claus von Amsberg was uitgelekt.155

Op andere momenten was een veelzeggende kwalificatie als ‘lang-
harig werkschuw tuig’ algauw van toepassing op rebellerende jonge-
ren. Van het eigenmachtige, hardhandige optreden, op 4 april 1967, 
van mariniers tegen overlast bezorgende jongelui in de hal van het 
Amsterdamse Centraal Station werd uiteraard bewonderend verslag 
uitgebracht, onder de kop: ‘Krachtdadig optreden tegen lanterfan-
ters’.156 Kortom, in deze en de daaropvolgende jaren had De Telegraaf 
een heldere en conservatieve boodschap voor de ‘zwijgende meerder-
heid’, die werd beschouwd als de ruggengraat van de Nederlandse 
samenleving. Hoewel ook hier de mondigheid was toegenomen en 
meer democratische verhoudingen en zelfontplooiing steeds vanzelf-
sprekender werden gevonden, bestond er weerzin tegen provoceren 
en tegen het politiseren en polariseren van de samenleving, zoals dit 
door de progressieve avant-garde werd gepropageerd en vaak toege-
past.157 De Telegraaf onderkende algauw de stemming van de ‘zwijgen-
de meerderheid’ en wist de consequenties van verschijnselen als ont-
zuiling en ontideologisering, waarvan in de jaren 1960 in toenemende 
mate sprake was, met groot succes te benutten. In tegenstelling tot 
de meeste andere bladen groeide de oplage onstuimig. In 1970 kon De 
Telegraaf zich de grootste krant van Nederland noemen.158

De formule van De Telegraaf hield naast alerte nieuwsgaring en een 
focus op criminaliteit onder meer ruime aandacht in voor amusement, 
sport en royalty. Daarbij was de stijl vooral lichtvoetige met veel oog 
voor human interest. Oranje zat per definitie wel goed. In het koning-
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schap kwamen de traditionele Oranjeliefde en de romantische royalty 
samen, maar tevens werd de betekenis ervan als nationaal instituut on-
derkend. Met de Lockheed-affaire had de krant veel moeite. Niet alleen 
was men zich ervan bewust dat prins Bernhard erg populair was, maar 
hij had ook veel vrienden in de redactie. Lang wordt er van zijn on-
schuld uitgegaan en worden er zelfs samenzweringen verondersteld. Zo 
oppert De Telegraaf op grond van een artikel in het Amerikaanse week-
blad Time dat er sprake kon zijn van ‘een linkse poging “het huis van 
Oranje tot een Huis van Rozerood” te maken door koningin Juliana en 
prins Bernhard te doen plaatsmaken voor de als progressief beschouwde 
prinses Beatrix en prins Claus’. Nog in het Stan Huygens’ Journaal van 
25 juni 1976 stelt De Telegraaf: ‘De afschuwelijke roddel- en lastercam-
pagne rond Prins Bernhard heeft hem wel geraakt, maar ook gelouterd. 
[…] Prins Bernhard heeft zich de op niets gestoelde beschuldigingen 
aangetrokken, wat logisch is als je je hele leven lang hebt uitgesloofd 
voor een land en dan zo’n mestkar over je heen krijgt.’ Naar aanleiding 
van zijn komende verjaardag op 29 juni worden de lezers opgeroepen de 
prins een kaartje te sturen: ‘Feliciteer Prins Bernhard met zijn 65ste ver-
jaardag! Stuur hem ’n prentbriefkaart of u nu thuis bent of op vakantie! 
Paleis Soestdijk is voldoende.’ Als het vernietigende oordeel van de com-
missie-Donner bekend is, spreekt de redactie van een ‘hoogst ernstige 
en betreurenswaardige zaak’, al wordt er meteen op gewezen dat ‘ook 
hier voor een ieder geldende menselijke zwakheden als verontschuldi-
ging kunnen worden aangevoerd. Niet vergeten mag intussen worden, 
dat Prins Bernhard juist door zijn activiteiten als promotor voor de Ne-
derlandse handelsbelangen ons land grote diensten heeft bewezen.’159

Ook wat de sport aangaat, had de krant oog voor het nationale aspect 
ervan. Van beide onderwerpen, royalty en sport, werd de amusements-
waarde niet onderschat. De Telegraaf wist als geen ander medium het 
Oranjegevoel, dat zich als nieuwe verschijningsvorm van het Oran-
jesentiment aandiende, op zijn waarde te schatten en te benutten.

Het is opvallend dat kort na de jaren 1960 – toen de internationale 
oriëntatie sterker was geworden en Nederland alweer geruime tijd 
met overtuiging deelnam aan de Europese integratie en participeerde 
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in tal van andere internationale lichamen terwijl de Nederlander zelf 
steeds meer in het buitenland op vakantie ging – het verschijnsel van 
het Oranjegevoel in betrekkelijk korte tijd een terugkerend fenomeen 
werd. Het moment waarop het zich voor het eerst in zijn huidige ui-
tingsvorm rond sportmanifestaties aandiende, moet bij het schaatsen 
zijn geweest tijdens de ‘Ard-en-Keesieperiode’ van 1966 tot 1973.160 
Het schaatsen was van oudsher een nationale sport, en in 1966 was de 
eerste live-uitzending op de televisie van een groot schaatstoernooi, 
in Deventer. De schaatsers speelden nog voor een niet omvangrijk en 
weinig opvallend publiek. Maar na deze uitzending was het definitief 
anders. Legioenen uitgedoste fans reisden hun helden achterna naar 
Gotenburg en Oslo en verbaasden de andere aanwezigen met hun all-
over oranje outfit. Vervolgens deed deze vorm van opvallende Oranje-
gekte zich weer voor in 1974 bij het wereldkampioenschap voetbal in 
West-Duitsland. De slagzin van De Telegraaf, ‘Altijd vooraan bij grote 
sportmanifestaties’, werd waargemaakt. Opvallend was de aandacht 
die er werd besteed aan de Oranjegekte bij dit voetbaltoernooi.161 
Deze krant nam de Oranjefan steeds uiterst serieus.

In oorsprong gaat het huidige Oranjegevoel terug op de traditionele 
Oranjeliefde, het is te beschouwen als een eigentijdse versie ervan. Ui-
teraard vormden gebeurtenissen rond het Oranjehuis, zoals huwelijken, 
doopplechtigheden, begrafenissen, Koninginnedag en Prinsjesdag, van 
oudsher mooie aanleidingen om uiting te geven aan de Oranjeliefde en 
dan dit te verbinden met een Nederlands wij-gevoel. De exposities van 
Oranjeparafernalia die van tijd tot tijd worden georganiseerd, tonen 
aan dat het Oranjesentiment altijd al een sterk populistische kant heeft 
gehad.162 Naast mooie pronkglazen, sierborden, potten en serviezen van 
de gegoede burgerij, viel enorm veel van de Oranjememorabilia in de 
categorie prullaria en kitsch. Was het Oranjesentiment vroeger vooral 
op de Oranjevorst gericht, het tegenwoordige Oranjegevoel betreft ook 
de ruimere beleving van het Nederlander-zijn. Daarom kan het ook tot 
uitdrukking komen bij andere thema’s, zoals bij Nederlandse bedrijven 
van internationale allure, die qua aanzien het chauvinisme strelen. Bij 
belangrijke sportevenementen manifesteert het Oranjegevoel zich ech-
ter nog het meest demonstratief en kleurrijk als een specifieke uiting 
van het Nederlandse wij-gevoel.
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Auke Kok gaf in 1974 Wij waren de besten een impressie van het Oran-
jegevoel rond het eerdergenoemde wk-voetbal in West-Duitsland. Hij 
beschrijft daarin onder meer het massale gebruik van de kleur oranje, 
het zingen door het publiek van Jan Pieter Heijes Lied van de Zilver-
vloot en het veelvuldig zwaaien van de Nederlandse vlag. Aan de infor-
mele sfeer die rond dit gebeuren hing, deden de Oranjes zelf ook mee. 
Zo zou Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, 
uitdagend met broodjes en ballen gehakt hebben gegooid in het Hil-
ton Hotel in München, en kwam prins Bernhard de gelukwensen van 
zijn vrouw – die erg in spanning had gezeten en niet wist hoe ze Johan 
Cruijff kon bereiken – maar mondeling overbrengen.

Het chauvinistische aspect van het geheel en de vermenging van 
Oranje, bedrijfsleven en sport in combinatie met het levensbesef uit 
de jaren 1960 spreekt uit Auke Koks observatie: ‘Nederlanders waren 
trots op Heineken, klm, Fokker, de globetrotter prins Bernhard en 
op Michels. Wereldburgers waren zij, open, toegankelijk, informeel.’ 
Hij sprak van ‘nationalisme met een knipoog’; ‘het was voor Amster-
dam, voor Nederland, voor ons, maar niet voor het gezag’.163 Dit soort 
patriottisme is daarmee wat dubbelzinnig. Dat wil zeggen dat de na-
tie voluit wordt bevestigd, maar dat nationalisme tegelijkertijd wordt 
afgewezen en dat gezagsdragers welkom zijn, mits ze hun plaats maar 
weten. En Oranje speelde daar dan ook enigszins op in zoals het ver-
slag van Auke Kok laat zien.164

Ook Sail Amsterdam, dat in 1975 voor de eerste keer werd georga-
niseerd ter gelegenheid van de feestelijkheden rond het 700-jarig be-
staan van de stad Amsterdam, was zo’n gebeuren dat aansloot bij het 
Oranjegevoel. Dit visuele spektakel, verwijzend naar een groots ma-
ritiem verleden, moest wel enthousiasme oproepen.165 Volgens Pleij 
zou uit het Oranjegevoel een sterke behoefte aan een ‘collectievere en 
frequentere beleving van het wij-gevoel’ spreken. Hierbij bedienen 
we ons niet alleen van de kleur oranje, maar wordt ook het gezellig-
heidselement uitvergroot. Wat overigens niets nieuws is, maar eerder 
inherent is aan Oranjegebeurtenissen. Dit vindt mede zijn oorzaak 
in de rol van de Oranjeverenigingen, waardoor Koninginnedag geen 
staats- maar een volksfeest is.166 Oranje wordt dan volgens Pleij ‘gezel-
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lig met zijn allen gezinnetje spelen’. Hij verklaart het huidige succes 
van de Oranje-evenementen, die over kunnen gaan in ‘Oranjehyste-
rie’, onder meer uit een gemis aan rituelen in de moderne samenle-
ving, ‘die vorm gaven aan het geloof in een zekere gerichtheid van het 
menselijke bestaan’. Hij schetst een aansprekend beeld van het hui-
dige voetbalgebeuren, waarbij het Oranjegevoel zich nadrukkelijk 
manifesteert, en vergelijkt zo’n ‘voetbaldienst’ met vroegere, publieke 
kerkelijke gebeurtenissen. Hoewel het Oranjegevoel voortbouwt op 
het traditionele Oranjesentiment en dan vooral op het populistische 
aspect ervan, is het veel vluchtiger – oppervlakkiger – dan het Oranje-
patriottisme zoals dat zich na de oorlog nog manifesteerde.167

Uit de opstelling van koningin Juliana kan niet worden geconcludeerd 
dat ze inhoudelijk enige affiniteit met het oude Oranjepatriottisme 
had. Ze had niet de indruk gewekt dat ze een taak voor zichzelf zag 
in het kader van het ‘verhaal van Oranje’. Daarentegen had ze meer-
dere keren aangegeven dat het verleden en de nationale tradities haar 
weinig zeiden. Haar stijl sloot niettemin aan bij het populaire Oran-
jegevoel. Zoals de viering van haar zilveren regeringsjubileum in 1973 
hiermee prima harmonieerde. Er was weliswaar een defilé geweest van 
de Nederlandse krijgsmacht, maar pièce de résistance vormde toch de 
manifestatie gepresenteerd door Mies Bouwman, waarvan het popu-
laire spelprogramma Eén van de Acht deel uitmaakte. De deelnemers 
hadden cadeautjes voor de vorstin bij zich en de jarige schonk de op-
brengst van het nationale geschenk aan Kinderen in Nood. Al eerder, 
in 1966, toen haar dochter prinses Beatrix in verwachting bleek, had 
volkszanger Johnny Hoes van zich laten horen:

Wij zien u in de toekomst reeds op het paleisbalkon
op de armen van uw moederlief in de Oranjezon.
Dat moeder dan maar watjes in uw kleine oortjes doet
want op die dag klinkt een orkaan van vreugde u tegemoet.168

Koningin Juliana was uiteraard tot haar abdicatie in 1980 de hoofd-
persoon van de Oranjes. Behalve dat wel de indruk bestaat dat de te-
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genslagen die deze vorstin troffen haar zowel bij het grote publiek als 
in Haagse kringen alleen maar geliefder maakten, school haar kracht 
in haar authenticiteit.169 Authenticiteit, in die zin dat haar gezindheid, 
teksten en stijl een geloofwaardige eenheid vormden die bovendien 
redelijk aansloot bij de tijdgeest. Het is daarom niet zo merkwaardig 
dat Juliana’s betekenis later vooral werd afgemeten tegen de achter-
grond van de overgangsperiode die de jaren 1960 en ook nog de jaren 
1970 vormden. Jan Terlouw, ex-fractievoorzitter van d66 in de Tweede 
Kamer, ex-minister en ex-commissaris van de Koningin, zou het op 
Juliana’s sterfdag zo zeggen: ‘Ze was de koningin die toen nodig was. 
Het was een periode van sterke veranderingen, vooral van heel sterke 
emancipatie, vind ik. De mensen werden zelfstandiger en bewuster. Ze 
zeiden meer wat ze dachten. De media werden brutaler, ook opener, 
en vervulden hun taak in zekere zin ook beter. En om als koningin zo’n 
tijd mee te maken, de goede houding aan te nemen en ervoor te zorgen 
dat de bevolking van de koningin blijft houden, daarvoor heb je een 
heel speciale koningin nodig. En ik vind dat Juliana daar heel goed in 
gepast heeft.’ En Johan Cruijff oordeelde: ‘Als je ziet dat Nederland in 
de jaren 1960 en 1970 een enorme uitstraling had, dan was zij daar toch 
de vaandeldrager van. Dat is gewoon zo.’170

Dit soort oordelen geeft aan waardoor koningin Juliana, hoewel 
de waardering voor verschijnselen als nationale tradities vermin-
derde, onafgebroken zeer populair is gebleven. Enerzijds heeft deze 
populariteit het vervluchtigen van de inhoudelijke basis van het 
koningschap gecamoufleerd, anderzijds bleek dat koningin Juliana 
het Oranjesentiment – het ‘populistische krediet’ van Oranje – zeker 
wel wist aan te spreken. Behalve dat NRC Handelsblad terugblikkend 
op Juliana’s regeringsperiode constateerde dat haar koningschap 
‘een populistische basis’ had, spreekt het lied ‘Juliana bedankt’ voor 
zich dat spontaan bij volkszanger Willy Alberti opkwam bij het ver-
nemen van de aankondiging van haar troonsafstand en dat een hit 
werd:

Juliana bedankt voor meer dan dertig jaren
Voor de tijd die u gaf, voor ’t volk van Nederland
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Juliana bedankt, al kreeg u zilv’ren haren
Uw hart bleef van goud, omringd door diamant

We konden ’t echt niet geloven
Het was ongeveer vijf voor acht
Programma’s werden verschoven
Wie had er zoiets nou verwacht
Natuurlijk, het moest ervan komen
Maar waarom dan toch nog zo snel
Ons bloed ging er sneller van stromen
Een majesteit zegt ons vaarwel

Juliana bedankt voor al die mooie jaren
Voor de tijd die u gaf, voor ’t volk van Nederland
Juliana bedankt, ’t was of we vrienden waren
Daarom was er tussen ons een hechte band

refreinWij zullen u niet snel vergeten
Hoe kunnen we ook met zo’n vrouw
Maar één ding dat moet u toch weten
Want dertig april komt heel gauw
Wij willen altijd weer oranje
Vier eeuwen dat is toch niet niks
Een vorstelijk huis zonder franje
Juliana wordt nu Beatrix

Juliana bedankt, al kreeg u zilv’ren haren
Uw hart bleef van goud, omringd door diamant...171

‘De teloorgang van een gedeelde taal’

De progressieve elite mocht sinds de jaren 1960 kosmopolitisch zijn 
geworden, het geschetste Oranjegevoel dat zich van tijd tot tijd mani-
festeerde, is niettemin illustratief voor de behoefte onder veel Neder-
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landers om hun patriottisch sentiment te beleven en te demonstreren. 
Het had zelfs een extra stimulans gekregen; door ontzuiling en onti-
deologisering waren scheidslijnen weggevallen en waren de verschil-
lende bevolkingsgroepen meer dan ooit in eenzelfde verhouding tot 
de natie en tot Oranje komen te staan. Ten gevolge van deze zelfde 
tendensen waren de elites eveneens naar elkaar toe gegroeid, maar dit 
wil allerminst zeggen dat de verhouding tussen de elite en het volk er 
daarmee ook eenvoudiger op werd. Zoals de ontwikkeling van de ver-
zorgingsstaat gedurende de jaren 1960 tot 1980 laat zien, kon er in Ne-
derland worden gesproken van ‘materiële solidariteit’, maar het kwam 
ingewikkelder te liggen waar het ging om de ‘emotionele solidariteit’ 
van de elite met het ‘volk’.172 Dit zou in de moderne meritocratische 
maatschappij steeds meer een tegenstelling worden tussen hoog- en 
laagopgeleiden, zodat de politiek filosoof Mark Bovens en de politi-
coloog en bestuurskundige Anchrit Wille spreken van een ‘diploma-
democratie’.173 Deze zou vaak op gespannen voet blijken te staan met 
de democratie omdat lageropgeleiden er minder participeren in het 
politieke en maatschappelijke leven.174 Zij signaleren verschillen die 
niet alleen betrekking hebben op de inkomens maar ook op tal van 
andere gebieden, zoals de keuze van de namen van kinderen, van de 
muziek, van de krant enzovoort. Ook openbaart zich daar het eerder 
gesignaleerde verschil in de waardering van de natie. Hierdoor ont-
staat het beeld van culturele segregatie.175

Volgens de observatie van K.L. Poll werd de ‘emotionele solidariteit’ 
van de elite met ‘het volk’ al in de jaren 1970 een probleem in Neder-
land. Hij constateerde toen een ‘devote’ eerbied voor ‘het volk’ als 
abstractie, maar dat zou anders worden zodra dat volk een concrete 
gedaante aannam als Telegraaf-volk, tros-volk enzovoort.176 Behalve 
dat de elite overwegend weinig affiniteit had met het grote publiek, 
waren er sinds de jaren 1960 genoemde kwalificaties als ‘onderbuik-
gevoelens’ en ‘klootjesvolk’ te signaleren in het publieke debat, die 
illustreren dat de progressieve elite niet vrij was van superioriteits-
gevoelens.177 De Vlaamse auteur David Van Reybrouck merkt op: ‘De 
lacherige opmerkingen die hoogopgeleiden zich vaak over laagop-
geleiden permitteren, zijn haatpraat die in andere omstandigheden 
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racistisch zou heten.’178 De distinctiedrift van de nieuwe elite na ‘zes-
tig’, zelf inmiddels overwegend afkomstig uit een lagere maatschap-
pelijke klasse, uitte zich in een provocerend gebrek aan respect voor 
het gewone volk en dit had een banaliserend effect op het publieke 
discours.179

Het is een opvallende tendens die zich niet alleen voordeed in ons 
land. Zoals al eerder vermeld had Christopher Lasch in de jaren 1990 in 
de Verenigde Staten de nieuwe intellectuele elites bekritiseerd die van-
uit een kosmopolitische instelling het nationale gevoel veronachtzaam-
den, waar de middenklasse juist zo aan gehecht was. Bijzonder kwalijk 
vond hij het dat deze elites eigenlijk neerkeken op de midden- en la-
gere klassen. Zijn landgenoot Richard Rorty had soortgelijke kritiek.180

Behalve dat het verschil in waardering van de natie aantoonde dat de 
elite en het volk op dit gebied uit elkaar waren gegroeid, zag de elite 
uiteraard niet langer een taak voor zichzelf weggelegd om de natie te 
duiden binnen een zinvol geheel en het natiebesef te verbinden met 
een aantal gedeelde waarden, zoals eerder gebeurde. Deze ontwikke-
ling sluit aan bij de observatie van de socioloog en historicus J.A.A. van 
Doorn, die in 1989 op grond van zijn behandeling van ‘De riskante ero-
sie van de politieke zingeving’ constateerde dat sociale wetenschap-
pers zich te veel op sleeptouw lieten nemen door het universalisme van 
de Franse Revolutie. Hierdoor zou de betekenis worden onderschat 
van menselijke lotsverbondenheid als basis van politieke wilsvorming, 
iets wat de moderne elite parten zou spelen. Tevens signaleert hij een 
‘abstract universalisme’ in combinatie met de groei van een ‘moreel 
relativisme’. Indicatief hiervoor noemt hij het dat in de ‘afgelopen 
kwart eeuw een complete woordenschat in onbruik is geraakt: volk, 
staat, vaderland, klassetrouw en solidariteit; gemeenschap, geloof en 
traditie, beginselvastheid’. De ervoor in de plaats komende begrippen 
zoals vrijheid, verdraagzaamheid, zelfredzaamheid en flexibiliteit ziet 
hij als openeindtermen die zonder specificerende en bindende inhoud 
zijn. Schoo is nog wat somberder met zijn constatering dat de nieuwe, 
hoogopgeleide, professionele elite, die tijdens de roaring sixties was 
doorgestoten, vooral instrumenteel en pragmatisch van aard was en 
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geen enkele geopenbaarde waarheid eerbiedigde, behoudens dan het 
gelijkheidsbeginsel. In feite wordt hier de teloorgang van een gedeel-
de taal gesignaleerd, en in relatie daarmee spreekt Van Doorn van ‘het 
vacuüm in de politieke zingeving’. Hij verwijst naar de jaren 1930 en 
1940, toen het risico ervan door velen wel werd begrepen, wat onder 
meer tot uitdrukking kwam in wat zou kunnen worden genoemd ‘een 
besef van didactische verantwoordelijkheid van de elites tegenover de 
natie’.181

Het is interessant om in het kader van deze vergelijking van Van 
Doorn de Oranjeherdenking van 1933 (geboorte van Willem van 
Oranje) te plaatsen tegenover die van 1984 (diens sterfjaar). In 1933 
was er een grootscheepse herdenking met als inzet sociale cohesie en 
gemeenschappelijke inspiratie. Wilhelmina was zich als geen ander 
bewust van de Oranjetraditie. Vanuit verschillende ideologische tra-
dities trachtte de intelligentsia elkaar te vinden via een gezamenlijke 
herijking van het ‘verhaal van Oranje’, waaruit Oranje uiteindelijk te-
voorschijn kwam als antitotalitair symbool van de natie. De bevolking 
participeerde hierin bij verschillende gelegenheden.

In 1984 daarentegen was het klimaat weinig geschikt voor een 
grootscheepse Willem van Oranjeherdenking. Er was uiteraard een 
bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Delft, op 10 juli. Er verschenen 
enkele boeken, een speciaal nummer van Spiegel Historiael, een arti-
kel in het Archiv für Reformationsgeschichte en er werd op 4 en 5 juni 
een congres georganiseerd in het Delftse stadhuis door het Historisch 
Genootschap, waarvan de bijdragen werden afgedrukt in de bmgn.182 
Hier vermeldde F. Postma in zijn ‘recensieartikel’ dat de pers het nau-
welijks de moeite waard vond aandacht te besteden aan de Vader des 
Vaderlands. Wel kon hij verwijzen naar een ‘poging tot debunking’ 
door de Amsterdamse filosoof Ch. Vergeer in een artikel over de histo-
riciteit van Oranjes laatste woorden.183

Een traditioneel teruggrijpen naar het ‘christelijk-nationale’ Oranje-
beeld is nog te vinden in R.H. Bremmers Reformatie en Rebellie.184 Niet-
temin was er toch een en ander verschoven. A.Th. van Deursen, even-
eens calvinist, schreef samen met H. de Schepper Willem van Oranje. 
Een strijd voor Vrijheid en Verdraagzaamheid. Zoals de titel aangeeft, 
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werd hierin Oranjes inzet voor vrijheid en verdraagzaamheid aanmer-
kelijk meer benadrukt dan voorheen in orthodox-calvinistische kring 
gangbaar was.185 De Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen no-
digde Van Deursen uit op het jaarlijkse congres als spreker over Oran-
je. Het is aannemelijk dat dit vooral gebeurde op grond van zijn naam 
als gerenommeerd calvinistisch historicus, van wie de vertrouwde 
christelijk-nationale boodschap werd verwacht van Oranje als ‘ge-
loofsheld’. Maar ook hier bracht Van Deursen Oranje als man van ‘reli-
gieuze pluriformiteit’.186 In katholieke kring had de historicus Rogier 
al eerder Erasmus genoemd als ‘schutspatroon’ van het huis Oranje. 
De consensus onder historici over de waardering voor de idealen van 
vrijheid en verdraagzaamheid van Oranje was daarom vrij algemeen.

Dit zou een goede basis geweest kunnen zijn voor een herinter-
pretatie van het ‘verhaal van Oranje’, aansluitend bij de demo cra ti-
seringstendens die zich sinds de jaren 1960 deed gelden. Op grond 
hier van zou een herwaardering van de civil religion rond Oranje voor-
stelbaar zijn geweest. Zoals eerder ter sprake kwam, was deze weg al 
ingeslagen door Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel, die tij-
dens het interbellum en gedurende de Tweede Wereldoorlog Oranje 
als Geuzenprins waardeerden vanwege zijn zeer vroege aanzet tot 
democratisch denken. Eenzelfde geluid liet Brugmans horen in zijn 
memoires. Hierin spreekt hij van Oranjes ‘radicale evolutie van rebels 
edelman tot revolutionair volksleider’, aan wie we het te danken had-
den dat ‘onze moderne democratie op rebelse grondslagen berustte’. 
Maar Brugmans (1906) was van een generatie die in de jaren 1980 niet 
meer de toon aangaf.

In 1984 was ontmythologisering van alles wat tot het nationale erf-
goed kon worden gerekend de meer algemene trend. Hierin paste de 
tv-serie Willem van Oranje, een coproductie van avro, brt en Vero-
nica, die vooral was gericht op de amoureuze escapades van Oranje. 
Dezelfde De Oranjevaan van de Christelijke Bond van Oranje-Vereni-
gingen waarin de lezing van Van Deursen werd vermeld, berichtte 
over een verontwaardigd schrijven van de Bond aan de besturen van 
avro, brt en voo. Er zou door ‘accentleggingen aan de historiciteit 
der gebeurtenissen en de waardigheid van Oranje en onze eigen Ne-
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derlandse voorouders tekort’ zijn gedaan.187 De Bond had gelijk dat 
er van een inhoudelijke waardering voor het leven en de inzet van de 
Prins van Oranje in 1984 weinig doorklonk. Ook de aandacht die ko-
ningin Beatrix in 1984 in haar kerstboodschap aan Oranje besteedde, 
was bescheiden. Hoe anders was het ‘verhaal van Oranje’, als gedeeld 
verhaal van Nederland, gewaardeerd in voorgaande perioden.

de teloorgang van een gedeelde taal (1966-1984)





hoofdstuk vi

traditie als last en uitdaging

Een premodern instituut in een postmoderne samenleving

Toen koningin Beatrix in 1980 werd ingehuldigd, was ze de derde 
Oranjevorstin na drie Oranjekoningen. Enerzijds was ze opgegroeid in 
het politiek-culturele klimaat van na de Tweede Wereldoorlog waarin 
het Oranjekoningschap nog een bijna onaantastbare positie had inge-
nomen. Anderzijds was ze als jonge troonopvolgster geconfronteerd 
met de ‘geest van de jaren 1960’, waarin het gezag, het koningschap, de 
natie en het natiebesef hun vanzelfsprekendheid al hadden verloren. 
Mocht dit haar nog niet duidelijk zijn geweest, dan waren er zowel de 
rookbom op haar trouwdag als de krakersrellen op de dag van haar in-
huldiging om een en ander te illustreren. Tevens zouden voortgaande 
ontwikkelingen zoals globalisering, ontideologisering en individuali-
sering, die de samenleving eveneens sterk zouden beïnvloeden, even-
min aan Oranje zelf voorbijgaan. De Oranjetraditie waarin koningin 
Beatrix stond, kon daarmee voor haar zowel een last als een uitdaging 
betekenen. 

In dit hoofdstuk ga ik in op het Oranjekoningschap waaraan Beatrix 
van Oranje-Nassau als persoon met een overwegend moderne op-
voeding en opleiding vorm en inhoud moest geven. Ik maak daarbij 
onderscheid tussen het koningschap an sich, dat kan worden gezien 
als een premodern instituut in een postmoderne samenleving, en 
het specifieke Oranjekoningschap, dat voortvloeiend uit het ‘verhaal 
van Oranje’ nauw is verweven met het Nederlandse natiebesef. Wat 
het eerste aspect betreft, gaat het erom of koningin Beatrix zowel de 
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zwakke als de sterke kanten onderkende van een instituut dat, hoe-
wel het zich in de loop van de tijd steeds wist aan te passen, toch niet 
geheel conform de moderne logica is. In het verlengde hiervan ligt 
de vraag of en op welke wijze zij heeft getracht dit instituut optimaal 
dienstbaar te laten zijn aan de moderne Nederlandse samenleving. 
Hiervoor heb ik onderzocht welke opvattingen zij hierover had, hoe 
zij trachtte een en ander te realiseren en hoe anderen hierover oor-
deelden.

Wat het tweede aspect betreft, Oranje en het Nederlandse natie-
besef, ben ik net als bij Wilhelmina en Juliana nagegaan in hoeverre 
Beatrix zichzelf zag als exponent van het ‘verhaal van Oranje’ en op 
grond daarvan bewust heeft willen fungeren als onderhouder van de 
civil religion rond Oranje. Hiervoor heb ik, weer in de lijn van Bel-
lah, vooral aandacht aan haar redevoeringen besteed en aan de ver-
schillende reacties hierop vanuit de politiek en de samenleving. Een 
complicerende factor hierin was dat het koningschap als symbool 
van nationale eenheid te maken kreeg met het toenemende verschil 
in de beleving van het natiebesef tussen de elites en de doorsnee-Ne-
derlander. De vraag is dan in welk opzicht Beatrix hierin stelling heeft 
genomen en waarom. Heeft zij daarbij nog weet van het ‘populistische 
krediet’ van Oranje of is deze vorstin qua opvattingen daarvoor zelf te 
veel deel gaan uitmaken van progressief ‘weldenkend Nederland’ en 
spreekt Oranje sindsdien de ‘taal van Loevestein’?

Op zoek naar de tijdgeest

Prinses Beatrix had zich van jongs af op haar toekomstige functie voor-
bereid, maar sinds haar huwelijk met Claus von Amsberg werd dit 
deels een gezamenlijk project. Ook haar passie voor kunst en cultuur 
kon ze toen delen met haar man. In wisselwerking met prins Claus 
heeft ze behoorlijk wat kennis en inzicht vergaard op dit gebied. Haar 
persoonlijke belangstelling ging vooral uit naar beeldende kunst en 
ballet, Claus was een groot muziekliefhebber. Beiden waren ook geïn-
teresseerd in eigentijdse cultuuruitingen, en in de jaren 1960 stelden 
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ze zich daarbij de vraag of daarin de tijdgeest te ontdekken zou zijn. 
Dit bespraken ze onder meer met de bekende industrieel en filantroop 
Oscar van Leer. Omdat de kroonprinses in het kader van haar voor-
bereiding op het koningschap kennismaakte met tal van personen en 
groepen uit de samenleving, was een ontmoeting met kunstenaars om 
dit onderwerp eens te bespreken niet zo vreemd. Voor de eerste bij-
eenkomst werd een aantal kunstenaars uitgenodigd bij Van Leer thuis, 
in Blaricum. Was er een tijdgeest te destilleren, zo luidde de vraag 
waarover iedereen zich kon uitspreken. Volgens deelnemers aan het 
gesprek was het overigens niet direct de bedoeling dat iedereen daar-
bij zou proberen uit te gaan van een wetenschappelijk verantwoorde 
definitie van het begrip tijdgeest of vooral analytisch te werk zou gaan. 
Waarschijnlijk konden er juist hierdoor geanimeerde en af en toe zeer 
ironisch getoonzette discussies ontstaan. Hoewel het gesprek door 
de ongrijpbaarheid van het begrip soms meer ging in de richting van 
‘Wat nou tijdgeest’, beviel deze ontmoeting zo goed dat de volgende 
bijeenkomsten werden georganiseerd op Drakensteyn.1 Voor dit ‘tijd-
geestproject’, dat duurde van 1968 tot 1971, werden met tussenpozen 
van twee maanden een twintigtal kunstenaars, schrijvers en denkers 
uitgenodigd. Meestal ging een kleine tentoonstelling, muziek of een 
voordracht aan een discussie vooraf.2 Behalve over de kunst en de tijd-
geest werd er gesproken over een onderwerp als Vietnam, want in-
ternationaal engagement maakte nu eenmaal deel uit van deze groep.

Toen het project was afgelopen, misten de prinses en de prins deze 
gesprekken algauw, zodat er gelijksoortige ontmoetingen werden ge-
organiseerd, die liepen tot het voorjaar van 1979. Onder de aanwezigen 
treffen we in die jaren de namen aan van Michel Cardena, Herman Gor-
dijn, Hella Haasse, Judith Herzberg, de latere PvdA-senator Jan Kassies, 
Henk Romeijn Meijer, Peter Struycken, Hans Vlek, Huub Oosterhuis en 
Volkskrant-kunstrecensent Lambert Tegenbosch. Dit waren niet direct 
figuren die tot de traditionele vorstelijke entourage zouden worden 
gerekend, maar dat was ook niet de bedoeling.3 Tijdens deze ontmoe-
tingen tussen het prinselijke paar en de kunstenaars bleek dat enkele 
kunstenaars aanvankelijk hun houding niet wisten te bepalen. Som-
migen noemden de prinses bij begroeting bijvoorbeeld mevrouw Von 
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Amsberg en een enkeling liep zelfs langs haar heen zonder een hand 
te geven. Kunstenaars behoorden in deze jaren immers anti-establish-
ment – dus ook anti-Oranje – te zijn, maar, een enkele uitzondering 
daargelaten, zoals de componist Reinbert de Leeuw, ze kwamen wel.4

Dit pogen van prinses Beatrix en prins Claus om in de gesprekken 
met kunstenaars en progressieve intellectuelen zicht te krijgen op de 
tijdgeest, zou de suggestie kunnen wekken dat zij er zelf geen deel 
aan zouden hebben. Maar dit was in elk geval niet zo waar het hun 
kosmopolitische oriëntatie en hun betrokkenheid bij de mensenrech-
ten betrof, of waar het hun persoonlijke contacten aanging. Zo was 
Claus eind jaren 1950, in de rang van tweede secretaris van de Duitse 
ambassade, werkzaam geweest in de Dominicaanse Republiek, waar 
de dictator Rafael Leonidas Trujillo heerste. Volgens zijn biograaf F. 
Bieckmann gaf Claus toen blijk van zijn sympathie voor het plaatse-
lijke verzet tegen Trujillo en probeerde hij dit door ‘vriendendiensten’ 
te steunen.5 Hieraan werd zoveel betekenis gehecht dat naar aanlei-
ding van zijn overlijden in El Caribe een hoofdredactioneel commen-
taar aan hem werd gewijd: ‘Een Dominicaanse held, Claus von Ams-
berg’. Zijn werk werd omschreven als erg belangrijk en zeer discreet.6 
In dezelfde tijd had hij ook sympathie voor Fidel Castro, die in een 
heftige strijd was gewikkeld met de dictator Fulgencio Batista en die 
deze laatste eind 1958 zou verslaan. Het was toen nog niet te voorzien 
dat Castro de communistische kant op zou gaan, en voor prins Claus 
was het, anno 1998 terugkijkend, waarschijnlijk dat Castro ten gevol-
ge van de Koude Oorlog deze richting was in geduwd.7

Later zou Claus ten opzichte van Chili en van de antiapartheidsbe-
weging in Zuid-Afrika evenzeer blijk geven van grote betrokkenheid, 
en dat sprak ook uit de functies die hij na zijn huwelijk in Nederland 
ging vervullen. Dit gold vooral de ontwikkelingssamenwerking. Zo-
wel als beleidsadviseur van de regering als in zijn hoedanigheid van 
inspecteur van het beleid was zijn engagement groot.8 Zijn Duitse 
verleden belastte Claus von Amsberg in het bijzonder waar het om 
de joden ging. De redevoering in 1985 van bondspresident Richard 
von Weizsäcker over de Duitse schaamte over het oorlogsverleden 
had hem diep ontroerd en hij had ervoor gezorgd dat deze in het Ne-
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derlands werd vertaald.9 Op grond van hun rol in de oorlog meende 
Claus ook dat de Duitsers bijzondere verplichtingen hadden tegen-
over de joden, en dit bepaalde zijn houding in het Palestijns-Israëli-
sche conflict. Zijn grote belangstelling voor de Holocaust is hierdoor 
verklaarbaar; en dat de Tweede Wereldoorlog ook voor hem een ijk-
punt voor democratisch denken was, is erdoor voorstelbaar.

De progressieve houding van veel kunstenaars en intellectuelen 
in de jaren 1960 moet prins Claus hebben aangesproken. Hoewel 
hij geen behoefte had zich met een politieke richting te vereenzelvi-
gen en zijn constitutionele positie zich daarvoor ook niet leende, is 
het niet verrassend dat Vrij Nederland boven een artikel over Claus 
zette: ‘De prins van links’. Ook voor Jan Pronk, sociaaldemocraat op 
de linkervleugel, was Claus links: ‘Ja hij was een democraat, sociaal 
voelend, internationalist, wereldburger met een onafhankelijke, kriti-
sche geest.’10 Prins Bernhard mocht de held zijn van rechts Nederland, 
prins Claus was de lieveling van links Nederland. Wat dit betreft, zegt 
ook de verhouding met De Telegraaf wel wat. Zo populair als prins 
Bernhard was op De Telegraaf-burelen, zo moeilijk vonden ze het daar 
om het engagement van prins Claus te plaatsen, en omgekeerd had 
deze grote weerzin tegen De Telegraaf. In een gesprek met journalist 
Hans Knoop zegt hij geen goed woord voor het blad over te hebben: 
‘Voor mij is het een Nederlandse Bildzeitung, weliswaar anders in op-
maak en presentatie, maar wel volgens hetzelfde recept en met dezelf-
de kwalijke intenties gemaakt. […] Uw blad vervult mij dermate met 
walging dat ik enige tijd geleden op het punt stond mijn abonnement 
op te zeggen. Als ik met vakantie in het buitenland ben, laat ik me De 
Telegraaf nooit toesturen. Dat bespaart me dan heel wat ergernis.’11

Ook Beatrix was al jong internationaal georiënteerd en idealistisch in-
gesteld. Een voorbeeld hiervan is de rede die ze in september 1961 in 
Toulouse hield op uitnodiging van de Fondation Européenne de la Cul-
ture voor een gezelschap van vierhonderd Europese jongeren. Ze had 
zich terdege voorbereid, maar was met haar 23 jaar uiterst nerveus. 
Het mondde uit in een gloedvol betoog waarin ze de Europese een-
wording en meer engagement bepleitte. ‘Waar zijn de gemeenschap-
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pelijke idealen,’ vroeg de prinses zich af, ‘de onverzettelijke gezamen-
lijke wil, het alles en allen omvattende enthousiasme?’12 Zij zag voor 
jonge intellectuelen de taak weggelegd deze lethargie te doorbreken. 
‘Zij moeten de wereld niet ondergaan, zij moeten hem beleven. Met 
volledige kennis van zaken moeten zij de duizenden jongeren om 
hen heen, die anders verloren zouden raken, organiseren, inlichten, 
bezielen.’ Later zou ze zeggen dat ze haar hart in het verhaal had uit-
geschreven en dat ze, inmiddels ouder geworden, het op die manier 
niet meer zo zou durven zeggen.13 Maar de cri de coeur van de prinses, 
waar het elitaire idealisme van personalisten als Denis de Rougemont 
en Hendrik Brugmans nog wat in leek na te echoën, vond weerklank 
onder jongeren, zodat er een werkgroep uit voortkwam.14 Deze Eu-
ropese Werkgroep, die als hoofdthema de Europese identiteit had en 
dan vooral in relatie met anderen, richtte zich op vrijwilligerswerk en 
leek op het Peace Corps dat president Kennedy eerder in de Verenigde 
Staten in het leven had geroepen. Het was overigens via deze Europe-
se Werkgroep dat Beatrix jonge, veelbelovende intellectuelen leerde 
kennen, zoals Bas De Gaay Fortman, zoon van een vooraanstaand arp-
voorman, die later leider van de Politieke Partij Radicalen (ppr) zou 
worden, Frans Alting von Geusau, lector internationaal recht aan de 
Katholieke Economische Hogeschool van Tilburg, en de jurist Laurens 
Jan Brinkhorst, later d66-minister en schoonvader van Constantijn, de 
jongste zoon van Beatrix.

Toen het dorp Dousadj in Iran in 1962 door een aardbeving werd ge-
troffen, organiseerde de Werkgroep de herbouw ervan. In 2008 werd 
het project in een boek beschreven als Young, Inspired and Committed.15 
De Chancellor van het University College London, sir Stephen Wall, 
een oudgediende in de Britse Foreign Service, sprak bij de presentatie 
van het boek de aanwezige koningin Beatrix toe.16 Hij omschreef de 
generatie van de leden van de Werkgroep, en daarmee van zichzelf en 
van de koningin, onder meer als idealistisch en activistisch. Ze waren 
niet gauw onder de indruk van autoriteit. Deze moest eerder worden 
verdiend door actie en door het geven van een voorbeeld dan dat je er 
recht op zou hebben door leeftijd en status.
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Uiteraard zullen Beatrix en Claus bij hun voorbereidende oriëntatie 
hebben beseft dat zij voor de toekomstige invulling van het koning-
schap afhankelijk zouden zijn van de heersende tijdgeest.17 Maar gelet 
op de onderwerpen waarvoor ze belangstelling toonden en de grote 
betrokkenheid waarvan ze blijk gaven, moeten ze zelf op z’n minst eni-
ge affiniteit hebben gehad met de heersende stemming. In zoverre had 
hun zoektocht naar de tijdgeest wel iets van het vragen naar de beken-
de weg. Maar het moderne levensbesef kon ook moeilijk aan Beatrix 
voorbij zijn gegaan. Ze was de eerste Oranjevorstin die van jongs af 
aan op een redelijk normale wijze in contact was gekomen met leef-
tijdsgenoten. Ze had een volledige academische opleiding afgerond, 
waarin ze terdege had kennis kunnen maken met de huidige politieke 
logica. Daarnaast bestond haar vriendenkring voor een groot gedeelte 
uit academici die in tegenstelling tot Beatrix volop zelfstandig plan-
nen konden maken hoe ze hun leven later zouden invullen. Bovendien 
waren die niet allemaal voorstander van het koningschap, en evenmin 
was iedereen bereid dit te verhullen, zo Beatrix dit al zou hebben ge-
wild.18 Dit gold ook voor de vrienden die ze zou maken onder kunste-
naars. Haar voorkeur voor avant-gardekunst betekende ook herhaal-
delijk een confrontatie met avant-gardistische opvattingen. Verder 
vonden er tijdens haar studententijd en later thuis op Drakensteyn 
met vrienden en bekenden vaak pittige discussies plaats over wat de 
consequenties van je levensovertuiging voor je maatschappelijk han-
delen zouden moeten zijn. Niet voor niets troont het enige regerende 
calvinistische koningshuis ter wereld in ons land.19

Dat het voorbehoud jegens het principe van de erfopvolging 
Beatrix niet vreemd was, blijkt bijvoorbeeld uit het interview aan de 
vooravond van haar inhuldiging, waarin ze zei: ‘Het probleem van de 
erfelijkheid is een continue uitdaging.’ Daarnaast stond erfelijkheid 
van functies eveneens op gespannen voet met het moderne ideaal van 
zelfbeschikking op grond waarvan iedere andere volwassene in prin-
cipe zijn of haar leven naar eigen goeddunken inricht.20 Van de moeite 
die ze er persoonlijk mee heeft gehad dat het koningschap voor haar 
was voorbestemd, heeft ze wel blijk gegeven.21

Later zou ze weer op dit onderwerp terugkomen en zeggen dat een 
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ambt dat iemand krachtens geboorte toevalt, geen verdienste is en 
dwingt tot bescheidenheid.22 Het geeft aan dat ze al vroeg besefte dat 
ze vorm en inhoud moest geven aan een premodern instituut in een 
snel veranderende samenleving en dat daarin tradities onvoldoende 
waren om het functioneren van instituties te rechtvaardigen. Geen 
Oranje vóór haar moet zozeer de beleving hebben gehad bij de tijd-
geest in het krijt te staan. Ze wilde in elk geval graag modern zijn, zo-
wel wat de ideeën aanging die ze uitdroeg als wat haar functioneren 
betrof. Te Velde wijst er in dit verband op dat ze zichzelf vergeleek met 
haar grootmoeder en stelde dat Wilhelmina ‘leefde’ met de geschiede-
nis en zichzelf heel sterk zag ‘in het perspectief van de historie’. Zijzelf 
zou echter het voordeel hebben gehad dat het verleden ‘met ons dage-
lijks leven en met ons doen en denken niet veel te maken had’. Beatrix 
zou daardoor meer zijn gericht op het ‘functioneren nu en het kijken 
naar de toekomst’ en daardoor minder gericht op het eigen land.23 In 
hoeverre dit nu als gunstig of ongunstig moest worden beschouwd 
voor iemand die een ambt zou vervullen dat uit de historie voortvloeit, 
dat nauw met het natiebesef is verweven en van waaruit verwijzingen 
naar het gedeelde verleden wel eens zinnig zouden kunnen zijn, zou in 
de praktijk moeten blijken.

Een professionele uitoefening van het ambt

Beatrix heeft het functioneren van het koningschap als instituut goed 
doordacht. Ze besefte dat het voor een professionele uitoefening van 
het ambt vereist was dat ze altijd over voldoende kennis zou beschik-
ken, of deze voor zich zou kunnen laten organiseren, en dat daarbij een 
adequate staf haar ten dienste zou staan. 

Wat haar eigen kennis betreft, betekende dit allereerst dat ze ervoor 
heeft gezorgd deskundigheid te ontwikkelen op constitutioneel ge-
bied. Het kwam haar goed uit dat haar moeder ermee akkoord ging 
dat ze de besprekingen bijwoonde over de grondwetswijziging die op 
17 februari 1983 werd afgekondigd, maar die al in 1963 in gang werd ge-
zet. Haar wordt een ‘alerte kennis van het staatsrecht toegeschreven’. 
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Dit betekent eveneens dat de koningin beseft dat in het Nederlandse 
systeem het plaatsen van de handtekening door het staatshoofd geen 
teken is van persoonlijke instemming, maar een bevestiging van het 
feit dat de wet of de benoeming democratisch tot stand is gekomen en 
constitutioneel gezien de juiste procedures zijn gevolgd.24

Wat haar verdere inzet aangaat, vertellen degenen die met koningin 
Beatrix te maken hebben dat ze zich ook altijd terdege voorbereidt op 
staatsbezoeken en op gesprekken met politici, onder meer door zich 
grondig in te lezen en eventueel specialisten uit te nodigen om haar 
voor te lichten.25 Prins Claus heeft zijn echtgenote naar vermogen met 
raad en daad bijgestaan. Vooral bij de voorbereidingen van staatsbe-
zoeken en bij het opstellen van redevoeringen was zijn inbreng rele-
vant. Zijn verleden in de diplomatieke dienst bleek een goede voorbe-
reiding voor de rol die hij in Nederland kreeg te spelen, hoewel het de 
uitoefening van een ambt betrof waarmee hij van nature geen enkele 
affiniteit had.26

Om over een adequate staf te beschikken, heeft Beatrix de ‘liefelijke 
chaos’, zoals het hof van koningin Juliana wel werd genoemd, dras-
tisch gereorganiseerd.27 Deze reorganisatie werd al voorbereid voor 
de troonswisseling, en de invloed van Claus erop was groot. Allerlei 
honoraire functies werden afgeschaft. In tegenstelling tot voorheen is 
de staf sindsdien nauwelijks nog afkomstig uit adellijke kringen. De 
leden worden zorgvuldiger geselecteerd op deskundigheid. Onder 
hen bevinden zich nogal wat gedetacheerde ambtenaren die na en-
kele jaren weer naar een ministerie terugkeren. Sinds de reorganisatie 
wordt het hof centraal aangestuurd door een grootmeester, een soort 
secretaris-generaal. Om verstarring te voorkomen, blijven de meeste 
functionarissen een beperkt aantal jaren.

Met de deskundigheid aan het hof is daarom weinig mis, maar deze 
wisselingen sluiten niet uit dat er een ambtelijke attitude kan domi-
neren. De consequentie is bovendien dat de koningin thuis overwe-
gend hetzelfde type mens ontmoet dat de ministeries bevolkt en veel 
in de politiek wordt aangetroffen, dat wil zeggen dat deel van de elite 
dat in de jaren 1970 en later carrière ging maken. Uiteraard met de 
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instelling en opvattingen die in dit milieu overwegend gangbaar zijn. 
Bovendien maakte ook de echtgenoot van koningin Beatrix en ma-
ken haar zoons grotendeels deel uit van die leefwereld en zouden de 
prinsen trouwen met vrouwen uit eenzelfde milieu, van burgerlijke 
afkomst, carrièregericht, kosmopolitisch ingesteld en geëmancipeerd, 
hoewel ook weer niemand zo geëmancipeerd was dat zij erop stond 
haar eigen familienaam te blijven voeren.28

In het voorgaande werd uiteengezet dat de homogenisering in soci-
ale en culturele zin van de Nederlanders zich zou voortzetten. Terug-
grijpend naar de Nederlandse consensustraditie mondde dit in 1982 
uit in het Akkoord van Wassenaar, een overeenkomst tussen werkge-
vers en werknemers waarnaar sindsdien nogal eens wordt verwezen 
als een voorbeeldig staaltje van het ‘poldermodel’. De elites raakten 
echter zo met elkaar verweven dat de historicus J.W. Oerlemans een 
sterke oligarchisering meende te constateren, en wel zodanig dat hij 
in 1990 in een gelijknamig artikel zelfs zou spreken van ‘Eenpartij-
staat-Nederland’.29 In de jaren 1994-2002 vonden de traditionele te-
genpolen in sociaaleconomisch opzicht, liberalen en sociaaldemocra-
ten, elkaar in de paarse kabinetten-Kok i en -Kok ii. Uiteraard raakte 
dit ook het koningschap. De socioloog J.E. Ellemers spreekt bijvoor-
beeld van een ‘duidelijke symbiose van de monarchie met de politieke 
elites’.30 Zoals Bovens en Wille aantoonden, ging de versmelting van 
de elites samen met een zodanige vergroting van de verschillen tussen 
de elite en het volk, bij hen tussen hoog- en laagopgeleiden, dat het 
zou neerkomen op culturele segregatie.31 Omdat Oranje onder meer 
staat voor de eenheid van Nederland, is deze tendens in het kader van 
het Nederlandse natiebesef en Oranje een complicerende factor die 
hier aandacht verdient.

Overigens is enige relativering van de uniformiteit van de konink-
lijke entourage op z’n plaats omdat de vriendenkring van de Oranjes 
altijd wat gevarieerder is geweest met figuren als ondernemer Paul 
Fentener van Vlissingen, biermagnaat en vvd’er Freddy Heineken en 
vrienden uit kringen van de Europese adel en internationale promi-
nenten als Kofi Annan en Nelson Mandela.32 Maar het aantal uitge-
sproken progressieve smaakmakers, onder wie Bas de Gaay Fortman, 
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Lolle Nauta, Huub Oosterhuis en anderen die voortkwamen uit de 
bijeenkomsten op Drakensteyn, is wel opvallend. Dat hiermee niet 
geheimzinnig wordt omgesprongen, blijkt onder meer uit de bezoe-
ken van Beatrix en vroeger ook Claus bij feestelijke gebeurtenissen in 
het Amsterdamse culturele centrum De Rode Hoed, waarvan Huub 
Oosterhuis jarenlang directeur was. Daarnaast leidde Oosterhuis de 
uitvaartdienst van prins Claus, en ook bij de opening van zijn nieuwe 
debatcentrum De Nieuwe Liefde was de koningin weer aanwezig. ‘We 
zijn niet postmodern en niet neoliberaal. We zijn een kort geding te-
gen het cynisme,’ sprak Oosterhuis bij de opening. Hij is dichter, met 
ook het politieke engagement van een dichter. Oosterhuis was lijstdu-
wer voor de Socialistische Partij (sp) in 2006, het jaar waarin de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst (ind) een aanklacht wegens belediging 
tegen hem indiende omdat hij het gedrag van het ind-personeel ver-
geleek met ‘hoe de collaborerende politie in de Tweede Wereldoor-
log omsprong met de joden’.33 Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
klacht dat de koninklijke entourage wat eenzijdig van samenstelling 
is, met enige regelmaat terugkeert. Dit behoeft ook geen kinnesinne 
te betekenen omdat niet te ontkennen valt dat de omgeving van een 
staatshoofd van invloed kan zijn op zijn zicht op en communicatie met 
de maatschappij.34 De kunstenaars met wie de koningin zich graag om-
ringt, zullen bijvoorbeeld evenmin gauw het geluid van de traditionele 
Oranjeachterban of van de ‘man in de straat’ laten horen.35

Dat het ‘tijdgeestproject’ behalve maatschappelijke oriëntatie ook een 
aantal warme vriendschappen opleverde, blijkt onder meer uit onder-
staande gedichten op Beatrix en Claus waartoe de theoloog en dichter 
Huub Oosterhuis werd geïnspireerd:

vorstin

Breedgeschouderde rechtopstaande rivier
stapt over dijken
steekt door polders heen
staat in de stadspoort hooggepluimd
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vroeg in de morgen zilveren huifkar
hoge hooiwagen met rode hoed
met linten fluwelen fruithoed.

Hoed van golfslag
Hoed van vallende blaren
Voile van opspattende vonken.

claus

Deze geboren vreemdeling
op vijandelijke bodem getogen –
terzij van fonkelende zonen neven
aangehaakte schonen
toont hij zijn wonden
spreekt hij zijn woorden
dichter zonder landstaal

deze blanke zwarte blanke
oudere broer van miljoenen
deze geboren koning.36

Koningin Beatrix is een overtuigd democraat, zoals blijkt uit haar toe-
spraken en uit persoonlijke gesprekken. Zij kan de invulling van het 
huidige koningschap alleen zien in dienstbaarheid aan de democra-
tie. Dit sluit een wat elitaire kijk op de democratie niet uit. In haar 
kerstboodschap in 1989, na de val van de Berlijnse Muur, zei Beatrix 
bijvoorbeeld over de democratie: ‘Democratie betekent toevertrou-
wen van macht, in vrijheid en in het vertrouwen dat die macht verant-
woord zal worden uitgeoefend, aan mensen van wie we moed en wijs-
heid verwachten; mensen die zich willen vóór stellen, die vóór gaan en 
vóór leven.’37 Dit moet voor de politieke elites toch een geruststellende 
bevestiging zijn geweest.

Het vervullen van de functie van constitutioneel staatshoofd, dat wil 
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zeggen de ‘bewaking van de staatsrechtelijke mores’, het vertegenwoor-
digen van Nederland in binnen- en buitenland, het bekrachtigen van 
verdragen en belangrijke benoemingen door het plaatsen van hand-
tekeningen, het onderhouden van contacten met bewindslieden en 
dergelijke, vormen de klassieke activiteiten van de Koning.38 Gelet op 
het staatkundige principe van de ministeriële verantwoordelijkheid en 
het daarbij horende ‘geheim van Noordeinde’, is het voor buitenstaan-
ders minder gemakkelijk een oordeel te geven over de constitutionele 
rol van het staatshoofd. Wat koningin Beatrix aangaat, is de gangbare 
opvatting op grond van verklaringen van ingewijden dat zij de gren-
zen van haar bevoegdheden scherp ziet en zich hier strikt aan houdt.39 
Deze staatkundige rol van de Koning komt het meest opvallend tot uit-
drukking tijdens het feestelijk ceremonieel van Prinsjesdag, de derde 
dinsdag van september. Maar het koningschap heeft van oudsher ook 
sociale en sociaal-culturele functies. Begin jaren 1980 had koningin 
Beatrix er behoefte aan zich diepgaand te beraden over de plaats van 
het koningschap in een moderne democratie. Ze heeft dit gedaan in 
gesprekken met prins Claus en minister-president Ruud Lubbers en 
enkele anderen.40 De gesprekspartners waren het met elkaar eens dat 
de kwetsbaarheid van het koningschap schuilt in het politieke aspect 
ervan en dat daarom op dat terrein vooral terughoudendheid is gebo-
den. Dit is logisch omdat in een moderne, parlementaire democratie 
de staatkundige kant van het koningschap sterk is geminimaliseerd. 
Bovendien wordt ervan uitgegaan dat het koningschap de gehele na-
tie vertegenwoordigt en niet de toevallige parlementaire meerderheid 
van het moment. De vorst moet dus zo min mogelijk omstreden zijn. 
Tevens was de conclusie dat de betekenis van het koningschap belang-
rijker zou zijn geworden in relatie tot de samenleving als zodanig. Daar-
om zou de koningin behalve als staatshoofd moeten functioneren als 
‘hart van de natie of van de samenleving’. Omdat het belangrijk is dat 
het koningschap de natie op een herkenbare manier in het buitenland 
representeert, moet het ook in staat zijn gezicht te geven aan Neder-
land. In zijn notitie over het koningschap van 15 september 2000 zou 
premier Wim Kok deze visie in grote lijnen nog eens bevestigen.41
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Functioneren als ‘hart van de samenleving’ betekent dat koninklijk 
medeleven zowel blijkt bij feestelijkheden als bij droevige gebeurtenis-
sen, en dat leden van het Koninklijk Huis zich inzetten voor relevante 
culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. De betrokkenheid van 
koningin Beatrix bij rampen zoals in Enschede, Volendam en de Bijl-
mer werd bijzonder gewaardeerd, maar de aanwezigheid van Oranje 
bij feestelijke gebeurtenissen, of de ontvangst op het paleis naar aan-
leiding van grootse sportieve prestaties, hoort hier eveneens bij.42 Het 
is de bedoeling dat Oranje niet alleen deelt in de vreugden en het ver-
driet van de bevolking maar dat er ook een wederkerigheid in zit. Zo 
wordt ernaar gestreefd dat de bevolking op een of andere manier de 
gelegenheid wordt geboden mee te leven met het lief en leed van de 
koninklijke familie. Dit is het geval bij het rouwen en trouwen van de 
Oranjes of als er een Oranjetelg wordt gedoopt. Bij de organisatie van 
deze gebeurtenissen wordt er zowel met het privéaspect als met het 
publieke karakter ervan rekening gehouden. Hoewel haar taakopvat-
ting onder meer inhoudt dat het ambt voor koningin Beatrix een baan 
is, beseft ze namelijk terdege dat het geen job is zoals elke andere. Zo 
blijkt uit het vraaggesprek dat Hella Haasse in 1988 met de vorstin 
had ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, dat ze zich er sterk 
van bewust is dat, waar ze in functie optreedt, de waardigheid van het 
koningschap en het prestige van Nederland tot uitdrukking dienen 
te komen. Ze heeft daarbij het gevoel dat het ambt haar regeert, dat 
ze de functie die ze vervult moet hooghouden en overdragen aan vol-
gende generaties. Dit geldt niet alleen voor tradities en ceremonies 
zoals Prinsjesdag, maar het raakt het gehele publieke optreden. Er is 
wel op gewezen dat zelfs haar onmiskenbare passie voor kunst en cul-
tuur dienstbaar is aan de allure van haar koningschap.43

De viering van het twaalfenhalfjarig regeringsjubileum van konin-
gin Beatrix bood de gelegenheid voor een meer overwogen kijk op 
haar koningschap. Op 30 oktober 1992 werd zij in de Haagse, Grote 
of Sint-Jacobskerk uitgebreid toegesproken. De historicus E.H. Koss-
mann gaf een beeld van De betekenis van het koningschap voor Ne-
derland. 1890-1992 en de vicepresident van de Raad van State, H.D. 
Tjeenk Willink,sprak over Het Nederlands Koningschap in een veran-
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derde wereld.44 Dat wil zeggen dat Kossmann het Nederlandse ko-
ningschap schetste tegen de achtergrond van de geschiedenis en dat 
Tjeenk Willink het koningschap van Beatrix plaatste binnen de con-
text van meer recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
In beide inleidingen was er lof voor het prestige van het instituut en 
voor de kwalitatieve inbreng van de persoonlijkheid die het repre-
senteert. Kossmann zei onder meer van het koningschap: ‘Dankzij 
het brede vertrouwen dat het in de bevolking bezit, de energie van 
de persoonlijkheden die het dragen, de zwier en deskundigheid waar-
mee het ambt wordt uitgeoefend, verschijnt het in onze maatschappij 
in een nieuwe vorm van glorie.’ Tjeenk Willink wees onder meer op 
de aanpassing aan de veranderde omstandigheden en op het toegeno-
men gezag van het koningschap in een tijd dat politieke instellingen 
in de westerse democratieën juist aan gezag inboeten. Voorts mocht 
deze sociaaldemocraat namens het parlement ‘de bewondering en 
dankbaarheid tot uitdrukking brengen voor de wijze’ waarop de ko-
ningin ‘dit koningschap werkelijk inhoud geeft door kennis van za-
ken, menselijke betrokkenheid, waardigheid’.

Nu zijn dit soort van gelegenheden meestal weinig verrassend om-
dat hiervoor nooit de scherpste criticasters zullen worden uitgeno-
digd. Maar deze waardering voor het koningschap in relatie tot mo-
derne maatschappelijke ontwikkelingen, de expliciete erkenning van 
de waardige stijl waarmee het instituut werd gerepresenteerd en dan 
ook nog eens een waardering namens het parlement uitgesproken, 
moeten koningin Beatrix zeker goed hebben gedaan. Ze is er zich na-
melijk vanaf haar jeugd van bewust geweest dat de erfelijkheid van 
een publiek ambt niet vanzelfsprekend voortvloeit uit de politieke 
logica van deze tijd, waarin democratie en rationaliteit als essentieel 
gelden. Er lag een uitdaging.

Kossmann had in zijn rede verder gesteld: ‘De groep mensen die 
men met een vage term de politieke klasse noemt, moet het koning-
schap om welke reden dan ook als nuttig beschouwen.’ Hiervan was 
Beatrix zich bewust. Bij haar aantreden als vorstin lag er voor haar de 
uitdaging te bewijzen dat het koningschap in een moderne, demo-
cratie functioneel kan zijn en dat zij als staatshoofd aan alle passende 
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kwaliteitseisen zou kunnen voldoen. Ze hechtte er bovendien aan het 
door de Lockheed-affaire beschadigde prestige van het Nederlandse 
koningschap te herstellen. Het was haar duidelijk dat de legitimatie 
van het ambt grotendeels afhing van een professionele en zo eigen-
tijds mogelijke uitoefening ervan. Wel wordt er vanuit haar omgeving 
gewezen op de religieuze dimensie in haar taakopvatting, waarin het 
koningschap als levenslot voor Beatrix uiteindelijk een dienende taak 
is, die haar door God werd toevertrouwd.

De kroon op de republiek

Hoewel er in een tijd van verregaande ‘informalisering’ van de samen-
leving ook wel eens kritiek was op de allure van het koningschap van 
Beatrix, overheerste de waardering.45 Al te monarchaal vertoon, de 
pomp and circumstance die de Britse monarchie kenmerken, werden 
overigens vermeden omdat ze zouden botsen met de instelling van 
de meeste Nederlanders en met de republikeinse oorsprong van de 
Nederlandse staat. Beatrix is er zich van bewust dat ze als Oranjevor-
stin vorm en inhoud moet geven aan een koningschap waarin repu-
blikeinse waarden zijn opgenomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar 
dankwoord bij haar erepromotie in 2005, toen ze inging op het functi-
oneren van het koningschap en onder meer zei: ‘Omdat de koning “bo-
ven” de partijen staat, kan hij zich ongebonden en volledig inzetten 
voor de publieke zaak, de res publica. Dit begrip – ook de oorsprong 
van het woord “republiek” – is hét uitgangspunt dat deze functie de 
moeite waard maakt.’46

Beatrix onderkent echter de betekenis van het ‘theater van de staat’. 
Het is immers het koninklijke ceremonieel waardoor een breed pu-
bliek bij de nationale instituties en gelegenheden kan worden be-
trokken. Het was juist deze eigenschap van de monarchie die Walter 
Bagehot een waardevolle aanvulling vond op de parlementaire demo-
cratie, die meestal arm is aan ceremonieel.47 Enerzijds heeft Beatrix 
bij het aanbieden van de geloofsbrieven door ambassadeurs en gezan-
ten het ceremonieel uitgebreid, zodat de nieuwe diplomaten tegen-
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woordig per koets worden opgehaald om zich bij Paleis Noordeinde 
te melden.48 Anderzijds gaat de koningin waar mogelijk juist modern 
en sober te werk en worden bijvoorbeeld bussen ingezet voor konink-
lijk vervoer. De Franse journalist Stéphane Bern, die een boek schreef 
over de Europese koninkrijken, signaleert aan het Nederlandse hof 
zowel traditie als moderniteit en zowel eenvoud als praal en noemt 
dit de paradoxen van het Nederlandse koningschap.49 Volgens de 
journalist Remco Meijer combineert koningin Beatrix het ‘moderne’ 
met de mythe, niet in de archaïsche, bijna religieuze zin, maar in de 
onderkenning van de betekenis van enige afstand, ‘als het soort mys-
tieke stilte dat van oudsher bij het ambt hoort’. Hij kenmerkte dit als 
‘eigentijds sacraal’.50

Hierop is echter één uitzondering, één moment per jaar is zelfs bij 
Beatrix de stijl ondergeschikt aan het populaire, en dat is op Konin-
ginnedag. Ze komt dan met haar familie bij twee gemeenten op be-
zoek om met de bevolking gezamenlijk Koninginnedag te vieren. De 
organisatoren zijn veelal afkomstig uit de plaatselijke Oranjevereni-
gingen. Sinds de Christelijke Bond en de neutrale Federatie zijn gefu-
seerd tot de Bond van Oranjeverenigingen – een ontwikkeling waar-
van de koningin aangaf dat ze die op prijs stelde – vindt er met enige 
regelmaat overleg plaats tussen het hof en vertegenwoordigers van de 
Bond.51 De mensen die van tevoren met het hof overleggen over de 
viering van Koninginnedag, verbazen zich er soms over dat voor het 
hof het volksvermaak niet populair genoeg van opzet lijkt te kunnen 
zijn. Er is dan een moment dat er bewust voor een populaire aanpak 
wordt gekozen, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met 
de populairste uitingen van het Oranjesentiment.52 Dit vindt weer-
klank. Volgens een onderzoek uit 2005 (in opdracht van de Staatslo-
terij) bleek koningin Beatrix voor alle Nederlanders, ongeacht de af-
komst van de ondervraagden, toch ‘het vleesgeworden Oranjegevoel’ 
te belichamen, dat wil zeggen dat ze werd ervaren als het symbool van 
‘ons’ Nederland.53

Maar een dergelijke populaire opzet is zeer uitzonderlijk. Eerder-
genoemde lovende woorden van Kossmann en Tjeenk Willink over 
‘zwier en deskundigheid’ werden ter gelegenheid van haar jubileum 
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uitgesproken door representanten van het intellectuele en politieke 
establishment. Dit moet voor Beatrix een teken zijn geweest dat de 
elite haar professionele invulling van het koningschap waardeerde. 
Begin jaren 1990 is de tijd waarvan Joop van den Berg constateert dat 
toen bij de intelligentsia in breder kring de waardering voor het ko-
ningschap ontstond.54 Hierover kon zij tevreden zijn.

Er had ter gelegenheid van het jubileum dan ook aanmerkelijk meer 
lof dan kritiek geklonken. Het kritische geluid dat het cda-Kamerlid 
Hans Gualthérie van Weezel – eveneens in 1992 – liet horen, was daar-
om wel zo opmerkelijk.55 Ook hij waardeerde de professionele en mo-
derne invulling van het koningschap door Beatrix en Claus, maar hij 
vond het juist allemaal wat erg zakelijk geworden. Hij meende dat het 
wegvallen van Juliana en Bernhard een zware wissel trok op de monar-
chie omdat het in hun periode ‘kleurrijker en gezelliger’ was. Hij sprak 
van een gemis aan warmte naar de samenleving toe. ‘De monarchie 
wordt gedragen door een harde kern in de Nederlandse samenleving. 
Als koningshuis heb je de plicht die harde kern te coifferen,’ zo stelde 
hij. ‘De achterban van het Huis van Oranje is primair de Oranjevereni-
ging in Barneveld. En de Prinses Irene-Brigade, het corps comman-
dotroepen, de mariniers, de marechaussee, de garderegimenten, de 
schutterij in Gronsveld. Dat is de ruggengraat van de natie. Daar moet 
je je op richten. Dat zijn de plechtankers waar de monarchie aan vast-
zit.’ Veel lof had hij in dit verband voor prins Bernhard, die hij een ‘on-
misbare schakel’ achtte.56 Het is misschien niet zo verbazingwekkend 
dat ondanks de ‘Lockheed-affaire’ en enkele andere verrassingen die 
hij voor de Nederlanders in petto heeft gehad, er af en toe enigszins 
nostalgische geluiden te horen bleven als het om prins Bernhard gaat. 
Zo stelde Gerry van der List dat veel Nederlanders een zwak zijn blij-
ven houden voor deze ‘reactionaire kwajongen’ met ‘zijn kwestieuze 
levenswandel’ die Nederland en Oranje toch een beetje glamour gaf.57

Per saldo moest volgens Van Weezel de monarchie het niet hebben 
van ‘meneer Brugsma, Harry Mulisch, Ed van Thijn, Joop van Tijn en 
d66’. Hij vond het niet zonder risico als de koningin met haar ‘moder-
ne wat progressief getinte oriëntatie’ zich te veel zou richten op deze 
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representanten van ‘progressief, weldenkend Nederland’, die ook wel 
worden aangeduid als de ‘grachtengordel’. Van Weezel hoopte dat na 
het verscheiden van Juliana en Bernhard Oranje oog zou blijven hou-
den voor de traditionele achterban. ‘Want als de monarchie losraakt 
van haar ankers…’ en zou ik eraan toe willen voegen, terecht zou ko-
men in gepolariseerde maatschappelijke verhoudingen… Zonder het 
met deze woorden zo te benoemen, vreesde Gualthérie van Weezel 
een interen op het traditionele ‘populistische krediet’ van Oranje. Hij 
zou nogal wat instemmende reacties hebben gekregen op deze har-
tenkreet.

Inhoudelijk koningschap

Het houden van redevoeringen heeft koningin Beatrix altijd gezien 
als een mogelijkheid om de inhoudelijke kant van het koningschap 
meer tot zijn recht te laten komen, en daarvan heeft ze meermalen 
gebruikgemaakt. Dit ligt de koningin ook wel, zoals blijkt uit haar 
vroege belangstelling voor maatschappelijke gebeurtenissen en het 
plezier dat ze erin had om gesprekken te voeren met scherpzinnige 
geesten. Als jonge prinses was ze bijvoorbeeld uiterst enthousiast over 
haar ontmoeting met J.F. Kennedy. Uit de latere contacten met Kofi 
Annan, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met James 
Wolfensohn, oud-president van de Wereldbank, en met Nelson Man-
dela zijn zelfs vriendschappen gegroeid, die uiteraard als neveneffect 
hadden dat het prestige van haar koningschap en passant er wel weer 
door werd bevestigd.58

Dat koningin Beatrix redevoeringen houdt, is op zichzelf niets 
nieuws, want hierin gingen haar grootmoeder en moeder haar voor. 
Opvallend is dat ze alle drie neigden naar vooral sterk moreel aange-
zette vertogen. Dit moralisme was eigenlijk al begonnen met koningin 
Emma.59 Toen de democratie voortschreed en de politiek voor vorsten 
een riskant gebied was geworden, kwam er kennelijk weer iets van het 
vroegere priesterkoningschap boven. Bij het opstellen van haar toe-
spraken liet koningin Wilhelmina zich vooral leiden door haar geloof 
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en door de daarmee nauw verweven, door Groen van Prinsterer ge-
inspireerde interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’. Het natiebesef 
was zeer wezenlijk voor haar, en als geen ander maakte zij deel uit van 
de civil religion rond Oranje en leverde zij er via haar toespraken en 
uiterst markante houding tevens een bijdrage aan. Zoals bleek, was 
dit bij koningin Juliana al minder het geval. Vanuit haar sociale be-
trokkenheid en een vaag religieus humanisme deed zij vooral een mo-
reel appel op haar landgenoten om zich in te zetten voor een betere 
wereld. Koningin Beatrix neigt ertoe wat dieper op de onderwerpen 
in te gaan en hiervoor raadpleegt ze van tijd tot tijd deskundigen. Ook 
zij verwijst graag naar het ‘hogere’, en dit geldt niet alleen voor de 
kersttoespraken.60 In deze laatste neemt ze bewust enige ruimte voor 
een wat meer persoonlijke stellingname. Hoewel de ministeriële ver-
antwoordelijkheid ook hier in principe van kracht blijft, wordt deze 
ruimte gerespecteerd.61 Als we haar kerstboodschappen combineren 
met de terugkerende aandachtsvelden in haar andere redevoeringen, 
is van deze vorstin het ‘inhoudelijke profiel’ eveneens redelijk te dui-
den.62 Dat wil zeggen dat er ondanks de constitutionele beperkingen 
sprake is van een herkenbaar ‘eigen’ geluid.63 Hierbij is eerdergenoem-
de kwalificatie van Van Weezel, dat de koningin blijk zou geven van 
een ‘moderne, wat progressief gezinde oriëntatie’, zo gek nog niet. Uit 
de kerstboodschappen van koningin Beatrix spreekt met enige regel-
maat aandacht voor de meer persoonlijke aspecten van het menselijk 
leven, zoals de problemen van gehandicapten, de zorg voor daklozen 
of thema’s zoals ziekte, dood of rouw. Slechts een enkele keer komt 
iets uit haar privéleven aan de orde, bijvoorbeeld bij de ziekte van 
prins Claus. In 2002, toen Willem-Alexander en Máxima trouwden en 
de geboorte en doop van haar kleindochter Eloïse en het overlijden 
van prins Claus plaatsvonden, wijdde ze hieraan de volgende woor-
den: ‘Voor mijn familie en mijzelf is dit een diep ingrijpend jaar ge-
weest. In bruiloft, geboorte, doop en dood zijn alle fasen van het leven 
aan ons voorbijgegaan. In het verdriet om mijn man hebben velen ge-
deeld. Het afscheid heeft hem als mens belicht. Zoals hij leefde vanuit 
zijn beginselen van waardigheid en gelijkwaardigheid, heeft hij een 
voorbeeld mogen zijn. Met overtuiging zette hij zich in voor mede-
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menselijkheid, gerechtigheid en waarheid. Oprecht gehecht aan het 
leven vond hij zijn kracht in verbondenheid met mensen, ook in an-
dere werelden.’64 Dit humane engagement dat ze in haar echtgenoot 
waardeerde, deelde ze met hem, evenals de internationale (kosmopo-
litische) oriëntatie en de zorg om de maatschappelijke verhoudingen, 
de mondiale verdeling en het milieu. Deze thema’s klinken dan ook 
duidelijk door in haar toespraken, of het nu haar kerstboodschappen 
of de officiële redevoeringen betreft, en anders dan bij haar moeder is 
er sprake van een cultuurpessimistische grondtoon.65

Oranje en de ‘Loevesteinse’ verleiding

Toen Beatrix als vorstin aantrad, lag het natiebesef heel wat gecom-
pliceerder dan in de tijd van haar grootmoeder, zowel politiek en 
maatschappelijk als bij deze vorstin zelf. Na de val van de Berlijnse 
Muur in 1989 was er wel meer aandacht gekomen voor de natie, zoals 
blijkt uit de vele publicaties over dit onderwerp sindsdien en uit het 
Verdrag van Maastricht (1992), waarin eerbiediging van de nationale 
identiteit tot een te respecteren fenomeen werd verklaard. Niet alle 
invalshoeken waren hierbij eenduidig, zoals de verschillende titels van 
de diverse publicaties uit die jaren aangeven: Het Nederlandse Onbe-
hagen van Herman Pleij, Perron Nederland van Abram de Swaan, Het 
einde van Nederland? van Hans Righart.66 Omdat, zoals de journalist 
Arendo Joustra meende, de Nederlander hecht aan het oordeel van de 
buitenlander, verscheen onder zijn redactie de bundel Vreemde ogen.67

Toch bleven de progressieve intellectuelen overwegend kosmopoli-
tisch georiënteerd, en daarin namen de democratie en de mensenrech-
ten een belangrijke plaats in. Deze internationale oriëntatie gold overi-
gens niet alleen voor Nederland. De Canadese filosoof Charles Taylor 
signaleert een internationale trend waarbij beschaving en de morele 
orde (mensenrechten en democratie) met elkaar worden gelijkge-
steld.68 Dit zou doorwerken in de buitenlandse politiek. Meer hoogont-
wikkelde, middelgrote geïndustrialiseerde democratieën zouden zich 
in hun buitenlandse politiek vaker laten beïnvloeden door ethische 
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beginselen en wat minder door een zichtbare nationale belangenbehar-
tiging.69

In Nederland had deze instelling zich sinds de jaren 1960 gemanifes-
teerd in eerdergenoemd ‘gidsland-ideaal’. Hoewel internationale be-
trokkenheid hierbij als uitgangspunt gold, was de toon niet altijd vrij 
van enige zelfgenoegzaamheid. Schoo meende een ‘elitair postnatio-
nalisme’ te signaleren, waarbij nationale deugden werden gekoesterd 
zoals tolerantie, openheid en Nederlands morele voortreffelijkheid en 
onbaatzuchtigheid.70 Dit laatste zou onder meer moeten blijken uit de 
hoogte van onze ontwikkelingshulp, en verder waren we uitermate 
trots op onze libertaire verworvenheden uit de jaren 1960. Het is waar-
schijnlijk dat de ethische oriëntatie van de buitenlandse politiek sec 
niet de directe oorzaak was van vervreemding tussen de elites en het 
grote publiek. Zo was ook de gewone Nederlander beter op de hoogte 
van de noden elders in de wereld. Uit nipo-peilingen blijkt dat een be-
hoorlijk aantal kiezers zich moreel betrokken voelde bij buitenlandse 
onderwerpen. Ontwikkelingshulp lag bijvoorbeeld goed bij 78 pro-
cent van de ondervraagden.71 Het moet problematischer zijn geweest 
dat de overwegend progressieve intelligentsia weinig affiniteit toonde 
met een verschijnsel als natiebesef, dat gelet op de met enige regelmaat 
terugkerende manifestaties van Oranjegevoel, bij de doorsnee-Neder-
lander wel leefde.72 De jonge historicus Hans Righart had – gelet op de 
titel van zijn publicatie – zelfs het einde van Nederland voorzien. Zoals 
eerder ter sprake kwam, stond hij in deze scepsis bepaald niet alleen.73

Het valt op dat politici in Nederland – zelfs in hun publieke uitspra-
ken – over het algemeen weinig afwijken van andere Nederlandse intel-
lectuelen waar het cultivering van het kosmopolitisme en de ontken-
ning van zoiets als nationaal besef betreft. Dat een deel van hun kiezers 
dit mogelijk anders beleeft, lijkt voor hen weinig relevant. Een voor-
beeld hiervan is de d66-minister van Buitenlandse Zaken H.A.F.M.O. 
van Mierlo in het eerste (paarse) kabinet-Kok, die vanaf de jaren 1960 
een rol speelde in de Nederlandse politiek. Toen hem in 1995 werd ge-
vraagd wat het voor hem betekende Nederlander te zijn, luidde zijn 
antwoord: ‘Daar denk ik nooit over na… Intellectueel ben ik Europe-
aan. De natiemaat is te groot geworden voor de kleine problemen en 
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te klein voor de grote problemen. Van die nationale staat kan ik mij ge-
makkelijk distantiëren. Ik vind dat zelfs opwindend.’74 Het is moeilijk 
voorstelbaar dat een gevestigde politicus in Groot-Brittannië, Frank-
rijk, de Verenigde Staten of Denemarken zich zo afstandelijk over de 
natie zou uitlaten. Van ministers met een dergelijke instelling zal een 
koningin in elk geval niet gauw het advies krijgen eens wat aandacht 
te besteden aan het natiebesef, al was het maar eens om de doorsnee-
Nederlander een goed gevoel te geven. Toch had vvd-leider Frits Bol-
kestein het jaar ervoor het gemis van een ‘bezielend verband’ geconsta-
teerd.

Het natiebesef was een thema waar Beatrix als Oranjevorstin welis-
waar niet omheen kon, al was het maar omdat ze de natie als persoon 
representeerde, maar ze had er een veel minder vanzelfsprekende re-
latie mee dan Emma en Wilhelmina. Behalve dat ze heeft aangegeven 
minder met de geschiedenis en meer met de toekomst te hebben dan 
haar grootmoeder, zou ze tevens minder op het eigen land zijn gericht. 
Dit verklaart Kossmanns stelling, in eerder geciteerde jubileumtoe-
spraak, dat het ‘moderne democratische’ koningschap wel nationaal, 
maar inmiddels verre van nationalistisch was. Het koningschap zou 
namelijk al sinds jaren steun geven ‘aan een herschikking van de poli-
tieke verhoudingen in Europa en daarbuiten die de nationale kaders 
verzwakt’. Deze houding strookte weliswaar met het beleid van de ver-
schillende kabinetten maar bleek bij Juliana en bij Beatrix beslist meer 
dan plichtmatig. Het Europa-idealisme van Beatrix, evenals haar af-
finiteit met de kosmopolitische stemming die zich vanaf de jaren 1970 
deed gelden, sprak al uit eerdergenoemde toespraak voor de studen-
ten in Toulouse in 1961. Eenzelfde sympathie voor het Europese een-
heidsstreven zou haar er in 1991 in Maastricht toe brengen enigszins 
demonstratief te poneren dat ze er geen bezwaar tegen zou hebben 
haar beeltenis te offeren voor een komende Europese munt. Ook zou 
Beatrix in 2004 willen afzien van het recht om haar toespraak voor het 
Europese Parlement in het Nederlands te houden. Als gebaar van wel-
kom aan de pas toegetreden leden had ze het parlement in het Engels 
willen toespreken. Of Nederlanders die zich wel eens zorgen maken 
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om het verlies van nationale eigenheid, dit zou aanspreken, daarover 
was waarschijnlijk minder nagedacht. Maar het kabinet vond dit geen 
goed idee en dus ging het niet door. Haar consequente support voor 
de Europese zaak gaat verder dan de traditionele kosmopolitische 
inslag van de Europese vorstenhuizen en viel ook internationaal op. 
De waardering in Duitsland hiervoor heeft ertoe geleid dat koningin 
Beatrix in 1996 de Internationale Karelsprijs van de stad Aken werd 
toegekend.

Deze Europese gezindheid sloot niet uit dat Beatrix van de veronder-
stelling uitging dat elke natie gekenmerkt zou worden door een zekere 
eigenheid, zoals sprak uit haar redevoeringen bij staatsbezoeken. Ze 
zou volgens Te Velde enigszins in stereotypen denken. Zo zouden de 
Italianen ‘warm’, de Spanjaarden ‘trots’ en de Ieren ‘verbaal begaafd’ 
zijn.75 Als ze over Europese samenwerking spreekt, heeft ze bovendien 
een samenwerking voor ogen die een evenwicht inhoudt tussen natio-
nale en gemeenschappelijke bevoegdheden. De constatering van Hen-
drik Brugmans dat er bij Juliana geen tegenstelling was tussen Euro-
pees federalisme en vaderlandsliefde, achtte hij ook van toepassing op 
haar dochter.76 Vanuit deze optiek ervaart Beatrix Europa ook niet als 
een bedreiging van haar positie. Wel is zij als koningin natuurlijk zowel 
nationaal symbool voor degenen die ronduit pro-Europa zijn, als voor 
degenen die bezwaar hebben tegen de huidige bureaucratische opzet 
van Europa en de ontwikkeling van een superstaat vrezen, of voor de-
genen die vanwege nationale trots überhaupt tot de tegenstanders be-
horen. Journalist Arendo Joustra signaleerde hier in 2002 een spagaat. 
Hij vroeg zich af hoe lang deze kon worden volgehouden.77 Overigens 
kan nationale trots niet direct een thema worden genoemd bij konin-
gin Beatrix. Zij spreekt haar landgenoten meestal zeer moralistisch, 
wat vermanend, ja soms bijna bestraffend toe en brengt, net als haar 
moeder, het nationale verleden voornamelijk slechts ter sprake tijdens 
staatsbezoeken, zoals aan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Ca-
nada. Het gaat er dan vooral om de oude banden aan te tonen tussen 
Nederland en het land dat wordt bezocht.
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Van natiebesef naar een universele oriëntatie

Uiteraard zou Beatrix in 1995 als Oranjevorstin een centrale rol toebe-
deeld krijgen als spreker bij de herdenking van vijftig jaar bevrijding. 
De uitgangssituatie was complex. Zoals al ter sprake kwam, hadden de 
jaren 1960 zich namelijk ook op dit gebied doen gelden. Behalve dat 
de elites toch overwegend kosmopolitisch ingesteld waren, klonken 
er in verband met het natiebesef ook verontruste geluiden. De liberale 
leider Frits Bolkestein had bijvoorbeeld in 1994 in NRC Handelsblad 
het gemis gesignaleerd van een ‘bezielend verband’, en Paul Scheffer 
had in 1995 in dezelfde krant in ‘Nederland als open deur’ gewezen op 
de betekenis van het natiebesef.78

Minstens zo belangrijk als veranderingen rond het natiebesef was, 
voor de voorbereiding van koningin Beatrix op haar redevoering van 
5 mei 1995, de gewijzigde kijk op de Tweede Wereldoorlog die zich in 
het publieke debat had ontwikkeld. Over het nationale verzet, dat na 
de oorlog in de civil religion rond Oranje een centrale plaats had in-
genomen, werd inmiddels veel bescheidener geoordeeld. Genoemde 
verminderde belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis en de 
drastische marginalisering van de calvinistische public theology maakten 
dat de duiding van de Tweede Wereldoorlog als reprise van de Tachtig-
jarige Oorlog op de achtergrond was geraakt.79 Er was sprake van een 
internationaal discours met als kernvraag de betekenis van de Shoah 
voor de universele waarden waarop de mensheid zich beroept. Voor 
de Duitse filosoof Rüdiger Safranski is ‘Auschwitz’ een ‘negatieve oor-
sprongsmythe’ geworden omdat de barbaarse en moorddadige krach-
ten die in een menselijke beschaving sluimeren, zich toen op ongeëve-
naarde wijze hebben geopenbaard. Hierdoor zou de westerse cultuur 
door het nihilisme zijn getekend.80 Sinds Auschwitz meten we volgens 
Safranski ‘de vooruitgang van de cultuur af aan de afstand die ze heeft 
genomen tot de gruwelijke mogelijkheden die ze in zich draagt’. Er is 
daarom sindsdien sprake van een chronisch verontrust zijn.

Deze bezinning op de consequenties van de Shoah leefde ook in Ne-
derland – vooral in intellectuele kringen – en zou niet aan het natiebe-
sef voorbijgaan. Vooral eerdergenoemde Jan Oegema is, in Een vreemd 
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geluk, uitgebreid ingegaan op de doorwerking van Auschwitz in de 
Nederlandse civil religion. Volgens hem was er sprake van een herin-
nerings- en herdenkingscultuur rond de Tweede Wereldoorlog die 
uiteindelijk zou uitmonden in een ‘publieke religie rond Auschwitz’ 
en die hij als concurrerend zag met de klassieke civil religion rond 
Oranje.81 Enerzijds zou in de civil religion rond Oranje namelijk wor-
den geprobeerd burgers te verbroederen op grond van een heroïsche 
visie op de natie en daarbij zou worden geïnsisteerd op ‘vertrouwen 
en volgzaamheid’. Anderzijds moest dit botsen met het gekantelde 
mens- en wereldbeeld dat ten grondslag lag aan de ‘publieke religie 
rond Auschwitz’. Gelet op de nihilistische afgrond waarin de mens-
heid had kunnen kijken, kon men niet anders meer dan kritisch en 
sceptisch zijn en was waakzaamheid geboden. Hierdoor zou geeste-
lijke autonomie het uitgangspunt worden en indien noodzakelijk en 
onvermijdelijk zou hieruit burgerlijke ongehoorzaamheid volgen.82 
In samenhang daarmee waren het voorkomen van oorlog en van fas-
cisme en de zorg om de mensenrechten en de democratie een steeds 
belangrijker plaats gaan innemen. Vooral in progressieve kringen was 
de Tweede Wereldoorlog daarmee het ijkpunt geworden voor het po-
litieke en maatschappelijke denken en handelen en zelfs voor de kijk 
op de geschiedenis. Uit dit laatste konden anachronistische interpre-
taties van de vaderlandse geschiedenis voortvloeien bij bijvoorbeeld 
een onderwerp als de voc, waardoor hoofdzakelijk de negatieve 
kanten ervan werden belicht. Het gevolg ervan was natuurlijk onder 
meer dat de ruimte voor nationale trots niet direct toenam.

De beslissing om als consequentie van deze breed gedragen ontwik-
keling aan de richtlijnen van het Comité Nationale Herdenking toe 
te voegen dat het ook thans nog moest gaan om ‘strijd om vrijheid 
en tegen fascisme en onderdrukking’, werkte door in de officiële her-
denkingstoespraken. De Tweede Wereldoorlog als ijkpunt is voor ko-
ningin Beatrix vanaf het begin een acceptabel uitgangspunt geweest. 
Hiervan had ze al blijk gegeven in haar toespraak op 5 mei 1980 in de 
Haagse Houtrusthallen, waarin ze de verzetsstrijd van blijvende bete-
kenis had verklaard en onder meer al zei:
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Het herdenken waarvoor wij samen zijn gekomen moet meer zijn 
dan een nostalgisch stilstaan bij het verleden. Dat kan het ook zijn. 
Hoewel het avontuur en de heroïek niet ontbreken, ontleende de 
werkelijke strijd die van ’40 tot ’45 werd gestreden, daaraan toch niet 
zijn zin. Het ging om verzet tegen rassenwaan, en tegen ideologische 
overheersing; het was een strijd die, meen ik, vóór alles werd gevoerd 
vanuit de menselijke solidariteit. En wie durft te zeggen dat de huidige 
wereld geen onderdrukking, rassenwaan, geen overheersing te zien 
geeft? Wie durft te zeggen dat gevoelens van menselijke solidariteit nu 
niet even noodzakelijk zijn als een generatie geleden? 83

Dat koningin Beatrix hierin niet alleen stond, blijkt bijvoorbeeld uit 
een citaat uit de toespraak die de sociaaldemocratische burgemeester 
Ed van Thijn van Amsterdam op 4 mei 1987 heeft gehouden op de Dam:

Wij staan hier niet uit sleur, om een slijtende traditie wanhopig in 
leven te houden. Wij staan hier onder meer omdat de geest van de 
Übermensch nog steeds rondwaart hier, om de hoek, en in landen 
als Zuid-Afrika in volle openheid. [...] Door de herinnering aan de 
slachting levend te houden, blijven we waakzaam voor nieuwe 
elementen van racisme en fascisme.84

De vraag of een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse herdenking 
mogelijk en wenselijk was, werd medio jaren 1990 eveneens een on-
derwerp van bespreking.85

Tegen deze achtergrond begon koningin Beatrix de voorbereiding van 
haar redevoering voor 1995. De voorbereiding was uitgebreid en in-
tensief en hierbij werden behalve de minister-president ook anderen 
betrokken.86 Uiteraard had prins Claus hierin een inbreng, en het is 
aannemelijk dat zijn specifieke betrokkenheid bij de thematiek niet 
onbelangrijk is geweest voor het resultaat. Uiteindelijk leidde het tot 
de bijzondere rede die koningin Beatrix op 5 mei 1995, vijftig jaar na de 
bevrijding, in de Ridderzaal uitsprak en die veel aandacht zou krijgen. 
De titel ervan, Voor het behoud van de menselijkheid, gaf de essentie ervan 
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aan en was tevens de naam van de bundel van vier koninklijke rede-
voeringen die in 1995 verscheen. Behalve de gelijknamige redevoering 
bevatte de bundel de kerstrede van 1994 en de tafelredes uit 1995 ter 
gelegenheid van haar staatsbezoeken aan Israël en Indonesië.87 In haar 
kerstboodschap van 1994, voorafgaand aan de herdenking dat Neder-
land een halve eeuw ervoor was bevrijd, bracht zij in herinnering dat 
het verzet van de Nederlanders tegen de Duitsers niet algemeen was 
geweest. In haar toespraak in de Israëlische Knesset, tijdens het staats-
bezoek in maart 1995, bekende ze ‘dat het Nederlandse volk de onder-
gang van zijn joodse medeburgers niet had kunnen verhinderen’. Toch 
had Beatrix kennis kunnen hebben van de nuances die blijken uit een 
studie van de historicus Hans Blom waarin hij ingaat op de factoren 
die ertoe hebben bijgedragen dat er uit Nederland verhoudingsgewijs 
meer joden waren weggevoerd.88 Maar Nederland paste volgens de 
vorstin bescheidenheid. In verband hiermee spreekt Oegema van ‘zelf-
beschuldiging en schaamte’. Inmiddels was het ook een halve eeuw ge-
leden dat Indonesië zich onafhankelijk had verklaard. Als het om de 
menselijkheid ging, dan was deze uiteraard ook in het geding in de re-
latie tussen Nederland en Indonesië, en koningin Beatrix had daarom 
graag de verontschuldigingen namens Nederland aan dat land willen 
aanbieden. Maar hiertegen heeft minister-president Kok zich verzet.89

Oegema, die aan de hand van eerdergenoemd publiek debat over de 
Tweede Wereldoorlog uitgebreid aandacht besteedt aan de teksten 
van koningin Beatrix, onderscheidt twee varianten van Nederlandse 
publieke religie waartegenover Beatrix haar houding moest bepalen. 
Als exponent van de civil religion rond Oranje zou ze enerzijds heb-
ben getracht recht te doen aan de ‘publieke religie rond Auschwitz’ 
door – zoals Oegema het aanduidt – een ‘nieuwe tempel van moderne 
burgerzin’ te grondvesten.90 Door te eindigen met de zin uit het Wil-
helmus: ‘de tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt’, zou ze 
anderzijds een verbinding hebben willen leggen tussen genoemde va-
rianten van publieke religie.91

Deze verwijzing naar het Wilhelmus was overigens niet de enige con-
tinuïteit die in de koninklijke rede van 5 mei 1995 viel te beluisteren. 
Beatrix begon met te verwijzen naar de vrijheidszin, verdraagzaamheid 
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en volharding die onze vaderlandse geschiedenis hebben getekend. De 
oorsprong van de Nederlandse democratie en saamhorigheid was voor 
haar te vinden in waterschappen, landbouwcorporaties, burenplicht 
en nabuurhulp, en als drijfveren sinds de strijd tegen Spanje noemde 
zij gewetensvrijheid en de godsdienstige overtuiging. Ze prees ook de 
nationale saamhorigheid tijdens de periode van wederopbouw na de 
oorlog. Maar concreter en positiever werd de koningin ook weer niet 
in haar verwijzing naar het nationale verleden. Behalve dat een simpel 
teruggrijpen naar het ‘christelijk-nationale’ concept van ‘God, Neder-
land en Oranje’ Beatrix persoonlijk niet zou hebben gelegen, zou dit 
na Auschwitz en Hiroshima velen wat onwerkelijk in de oren hebben 
geklonken. Anderen, onder wie de theoloog Van Niftrik, hadden er im-
mers al eerder op gewezen dat dit niet meer zou kunnen. Maar voor 
een kleindochter van Wilhelmina was het opvallend dat er niet expli-
ciet aandacht werd besteed aan het ‘verhaal van Oranje’ als constante 
in de Nederlandse geschiedenis en als inspiratiebron tijdens de oorlog 
voor zeer velen. Dat doet toch denken aan de opmerking van Jolande 
Withuis, die over de situatie na 1970 zei: ‘Het oranjegezinde verzet leek 
nooit te hebben bestaan.’92 Het moet wat magertjes zijn geweest voor 
degenen die de Tweede Wereldoorlog nog zo duidelijk hadden be-
leefd als reprise van de Tachtigjarige Oorlog.

Cruciaal in de rede van koningin Beatrix is haar stelling dat in mei 
1940 de strijd was gegaan om de onafhankelijkheid van Nederland, 
maar dat vijftig jaar later de integriteit van de mens onze grootste 
zorg zou zijn. De integriteit van het grondgebied van het koninkrijk 
als hoofdzaak zou conform het eerste artikel van de oude Grondwet 
zijn, maar de ‘erkenning en waardering die elk mens verdient’, zou 
de essentie weergeven van artikel 1 van de nieuwe Grondwet. Deze 
tournure werd al voorbereid in de kerstboodschap van 1994, toen 
Beatrix een verzetsstrijder had opgevoerd die stelde dat het hem was 
gegaan ‘niet om de staat, niet om het vaderland, maar om de normen 
van staat en vaderland, die voor gisteren, heden en morgen gelden’.
Daarmee ging deze rede verder dan een accentverschuiving. Hoewel 
er werd teruggegrepen naar ‘onze’ geschiedenis, werd met deze in-
valshoek het nationale gerelativeerd en de betekenis benadrukt van 
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universele waarden, zoals deze tot uitdrukking komen in de rechten 
van de mens. Uit deze rede blijkt dat Beatrix het discours over de 
verwerking van de Tweede Wereldoorlog terdege had gevolgd. Hij 
hield een buiging in naar wat Oegema aanduidt met de ‘publieke re-
ligie rond Auschwitz’. Daarmee boog ze tevens in de richting van al 
die Europese intellectuelen die hadden geworsteld met de vraag naar 
de theologische, filosofische, ethische, ja fundamentele consequenties 
van de Tweede Wereldoorlog en meer in het bijzonder nog waar het 
Auschwitz en Hiroshima betrof, voor de betekenis van het bestaan an 
sich. In deze kringen werden nationalisme en fascisme echter algauw 
vereenzelvigd. Voor Duitse intellectuelen zoals Günter Grass en Jür-
gen Habermas paste de Bondsrepubliek eigenlijk slechts de status 
van ‘postnationale Demokratie unter Nationalstaten’.93 De door Beatrix 
verkozen benadering moet haar dan ook tegelijkertijd dichter hebben 
gebracht bij haar man, die worstelde om de ‘ontstellende daden van 
zijn volk’ in een moreel kader te plaatsen, en die bovendien veel affi-
niteit had met genoemd internationaal milieu van progressieve intel-
lectuelen en daarmee heel weinig met een beleving als natiebesef.94

Het is echter wel de vraag of de door koningin Beatrix gekozen in-
valshoek ook de meest communicatieve was naar het hele Nederlandse 
volk toe, in het bijzonder waar het om het grote publiek ging. Inte-
ressant is de visie van Matthias E. Storme, de voorzitter van de Bond 
van Vlaamse Academici. Volgens hem zijn nationalisme en internatio-
nalisme geen noodzakelijke tegenstellingen, maar is het belangrijk te 
beseffen dat het nationalisme aan het internationalisme voorafgaat en 
dat zingeving eigenlijk alleen mogelijk is vanuit het bijzondere (natio-
nale) en niet vanuit een universalistische traditie. Ter verduidelijking 
citeerde hij Gandhi: ‘To be an internationalist, one has first to be a nati-
onalist.’95 De veronderstelling dat een beroep op universele waarden 
binnen een nationale gemeenschap zijn beperkingen heeft, spreekt 
ook uit de woorden van de Amerikaanse socioloog Michael Walzer:

‘Societies are necessarily particular because they have members and me-
mories, members with memories not only of their own but also of their 
common life. Humanity, by contrast, has members but no memory, and so 
it has no history and no culture, no customary practices, no familiar life-
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ways, no festivals, no shared understanding of social goods.’96

In deze invalshoek wordt bewust rekening gehouden met de be-
hoefte aan het herkenbare, aan een sense of belonging. In de konink-
lijke toespraak leek dit een ondergeschikte rol te spelen. Zowel waar 
het ging om het accentueren van universele waarden als waar het de 
Tweede Wereldoorlog betrof als moreel ijkpunt voor de actuele poli-
tiek en dan meer in het bijzonder met betrekking tot de democratie 
en de mensenrechten, toonde de vorstin principiële overeenkomst 
met de progressieve elite voor wie dit sinds de jaren 1970 gold. Dat ko-
ningin Beatrix deze weg ook op ging in haar 5 meirede van 1995, blijkt 
bijvoorbeeld uit de bezorgdheid die ze toonde over oorlogsgeweld als 
‘gevolg van nationale hartstochten en racisme’ en over ‘onverdraag-
zaamheid en haatgevoelens tegenover minderheden’. Zij signaleerde 
een multiculturele samenleving ‘die worstelt met integratie en saam-
horigheid’. ‘Verdraagzaamheid vraagt wel dat mensen zich gebonden 
weten aan normen,’ zo stelde zij. Verder meende de koningin dat ‘ge-
brek aan wederzijdse belangstelling’ mede ten grondslag zou liggen 
aan ‘vereenzaming, criminaliteit en het buitensluiten van mensen’. De 
eigen verantwoordelijkheid voor oplossingen zou worden afgescho-
ven op ‘anonieme anderen’. Om ontbinding van de samenleving te 
voorkomen zei ze: ‘Wie verzuimt stelling te nemen laat de kans voor-
bij gaan het proces te keren. Een bewuste keuze wordt gevraagd te-
gen alles wat onze democratie verzwakt en het gemeenschapsgevoel 
verschraalt.’97 Deze teneur sprak ook al uit eerdere kerstboodschap-
pen, waarin al onverdraagzaamheid werd gesignaleerd als bron van 
vele conflicten (1983), waarin werd gesproken over de betekenis van 
gerechtigheid (1986) en waarin de hebzucht meerdere keren aan de 
kaak werd gesteld (1988, 1989). In de jaren erna zou de toon niet veel 
veranderen. Toen in 1995 de koninklijke 5 meitoespraak werd gehou-
den, werd de problematiek rond asielzoekers en immigratie door veel 
kiezers inmiddels gekwalificeerd als een ‘brandende maatschappelij-
ke kwestie’ en dat betekent dat toen ook hier en daar al de beleving 
van de nationale identiteit in het geding moet zijn geweest.98

traditie als last en uitdaging



358 nederland en het verhaal van oranje

Uit de politieke luwte

Hoewel Beatrix met haar redevoering aansloot bij het actuele dis-
cours over de Tweede Wereldoorlog, was die niet zonder risico’s om-
dat zij daarmee ook kritiek kon oproepen. Niettemin introduceerde 
NRC Handelsblad de opiniepagina waar S. Stuurman, N. Wilterdink en 
A.C. Zijderveld de ruimte kregen de rede te becommentariëren, met 
de aankondiging dat de 5 meirede van de koningin over ‘ontbinding 
van de maatschappij’ alom met instemming was begroet.99 Zijderveld 
waardeerde het in de rede dat het ‘valse beeld van het zich moedig 
tegen de naziterreur verzettende Nederland’ was rechtgezet. Even-
eens positief vond hij het uitgangspunt dat een bezinning op de Ho-
locaust niet alleen het Duitse volk diende te vervullen met een ‘diep 
gevoel van schaamte’, maar dat het een ‘schandvlek’ was op onze be-
schaafde wereld. Opmerkelijk voor ‘een juiste beeldvorming’ vond hij 
verder dat de Nederlanders in de Japanse kampen werden herdacht 
in verbondenheid met de Indonesiërs daarbuiten. Maar als cultuur-
socioloog vond Zijderveld wel dat de maatschappelijke problemen te 
eenzijdig werden omschreven in termen van moraal. Ook de socioloog 
Wilterdink verwees naar het ‘zware en bezorgde moralisme’ dat uit de 
rede sprak, die hij dan ook vooral zag als een ‘moralistische preek’ ten 
dienste van de nationale consensus. De bezorgdheid over ontbinding 
van de samenleving zag hij niet zozeer als nieuw maar vooral voort-
vloeien uit weemoed naar een verloren idyllische samenleving.100

De sociaal wetenschapper Siep Stuurman plaatste de rede vooral in 
een politiek kader en dit zou vaker gebeuren. Zo meende Stuurman 
dat de kritiek van de koningin op het ‘egocentrisch denken’ moeilijk 
anders was te begrijpen dan als een vingerwijzing naar de ‘uitwassen 
van de doorschietende liberale ideologie’. Hetzelfde zou gelden voor 
haar verwijzing naar de sociale zekerheid, haar stelling dat formele ge-
lijkheid voor de wet niet voldoet als de burgers zich niets van elkaar 
aantrekken, en haar stellingname tégen ‘het buitensluiten van men-
sen’. Ook haar pleidooi voor verdraagzaamheid in combinatie met de 
constatering dat Nederland (of Europa) een multiculturele samen-
leving zou zijn, zag hij als een politiek statement. Hij vond dat ‘deze 
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politieke boodschappen retorisch knap’ werden gebracht. ‘De keuze 
voor een, in de omstandigheden gepast, beroep op nationale tradities 
en de metafoor van de ontbinding van de samenleving verlenen haar 
betoog een grote emotionele kracht en dekken de politieke elemen-
ten enigszins toe zonder deze echter geheel aan het zicht te onttrek-
ken.’ Stuurman zag de 5 meirede als een ‘links-liberaal betoog met een 
sociaaldemocratische ondertoon en een vleugje christelijk gemeen-
schapsgevoel’. Zo’n mixture is niet zo merkwaardig voor een, in prin-
cipe, bovenpartijdig staatshoofd dat de verschillende bevolkingsgroe-
pen ieder op de essentie van hun inspiratie wil aanspreken.

Uit de titel, ‘Beatrix kritiseert lofzang op de markt’, van Stuurmans 
artikel blijkt al dat de rede hem vooral boeide omdat deze zou neer-
komen op een veroordeling van het liberale klimaat zoals dat werd 
gepersonifieerd in Frits Bolkestein, de leider van de vvd. Behalve dat 
deze met verve het liberalisme verdedigde, had hij zich, enige jaren 
ervoor al, kritisch uitgelaten over de gebrekkige integratie van min-
derheden in Nederland.101 Hij had dit zowel geweten aan de negatieve 
aspecten van de islamitische cultuur als aan het heersende cultuurre-
lativisme van de politieke elite in Nederland. Dit laatste lag in het ver-
lengde van zijn zorg over het ontbreken van een ‘bezielend verband’. 
Zijn opvatting over de gebrekkige integratie had geleid tot tal van on-
gemeen heftige reacties in dag- en weekbladen, en deze waren over-
wegend negatief. De politicoloog Meindert Fennema stelt: ‘In pro-
gressieve kring gold Bolkestein vanaf dat moment als een islamofoob. 
Dat stond gelijk aan “racistisch”.’102 Er mocht sprake zijn van veront-
waardiging over Bolkesteins stellingame bij progressief Nederland, 
maar door de kiezers werd hij er niet voor afgestraft. Integendeel, in 
1994 was de vvd-fractie bij de Tweede Kamerverkiezingen gegroeid 
van 22 naar 31 zetels, en bij de Statenverkiezingen van 8 maart 1995 
kwam ze als grootste uit de bus.103

Dat Stuurman de politieke impact van de koninklijke toespraak goed 
had aangevoeld, blijkt uit de kritische reactie van Pim Fortuyn in El-
sevier. In zijn column ‘De Majesteit en Bolkestein’ signaleerde hij alom 
lof voor de ‘zeer politieke rede van de Majesteit’ in de Ridderzaal. Het 
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deed hem echter verzuchten dat een ‘collectieve verbijstering van de 
intellectuele zinnen’ het land in haar greep leek te hebben.104 Omdat 
Bolkestein de vinger op een haar onwelgevallige manier legde op de 
wonde plek in de samenleving, zou ‘de Majesteit’ hem een ‘ferme tik’ 
op deze vinger hebben geven. Volgens Fortuyn kreeg het ‘gemoraliseer 
van onze First Lady’ een te grote politieke lading. Het is opvallend dat 
hij zich hier een badinerende toon permitteerde ten opzichte van de 
vorstin die in rechtse kring ongebruikelijk was. Bovendien combineer-
de hij in zijn nadere kritiek haar vermeende partijdige interventie bij 
de kabinetsformatie van 1994 met de opvattingen waarvan zij publie-
kelijk blijk gaf. De vereenzelviging van kritiek op de multiculturele sa-
menleving met racisme en discriminatie zinde Fortuyn absoluut niet.

Vanaf het moment dat zich een ‘nieuw rechtse’ of populistische stro-
ming ging ontwikkelen, was er dus kritiek op de stellingname van 
koningin Beatrix op dit gebied. Het is daarbij opvallend dat noch 
de politiek verantwoordelijke ministers-presidenten Kok en later 
Balken ende, noch de entourage van de koningin en evenmin de ko-
ningin zelf onderkenden dat het mogelijk om een zeer gevoelige the-
matiek ging voor een onschendbaar staatshoofd en dat het ook de 
vraag was of de gekozen invalshoek hiervoor de meest gelukkige was.

Min of meer dezelfde kritische strekking als de column van Fortuyn, 
maar een uitgebreidere opzet, had het artikel ‘Beatrixisme’ in Elsevier, 
dat een week later volgde. Het opschrift verwees naar een ingezon-
den brief van de hand van Jan Prillevitz (eu-ambtenaar) in NRC Han-
delsblad van de week ervoor. Prillevitz vond de rol van de koningin 
te dominant worden en het kapittelen van de oorlogsgeneratie ‘een 
provocatie die een staatshoofd niet past’.105 In het eraan gerelateerde 
artikel in Elsevier werd uitgebreid ingegaan op het ongenoegen dat 
de 5 meirede van de koningin in vvd-kringen had opgeroepen. De 31 
leden tellende Tweede Kamerfractie, die op dinsdag 9 mei op haar 
wekelijkse vergadering onder voorzitterschap van Bolkestein bijeen-
kwam, bleek – mild gesproken – not amused. Ook tijdens de algemene 
ledenvergadering, een week later, klonk er kritiek. Er werd zelfs voor-
gesteld de traditionele telegrafische groet aan de koningin achterwe-
ge te laten. Bolkesteins bezwaar gold eveneens de vereenzelviging van 
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kritiek op het idee van een multiculturele samenleving met racisme 
en discriminatie. In zijn toespraak tot het vvd-congres repliceerde 
hij: ‘Door sommigen wordt bewust een parallel getrokken tussen de 
Tweede Wereldoorlog en de huidige internationale migratie.’ En ver-
der: ‘Wie de problemen van nu blijft beschouwen in het licht van toen, 
vertraagt de aanpak ervan.’ Desondanks ging Bolkestein ervan uit dat 
de koningin in haar 5 meirede niet hem op de korrel had willen ne-
men. In een interview met Trouw in juli 1995 nam hij zelfs de term in-
sinueren in de mond: ‘U heeft het staatshoofd gebruikt voor uw eigen 
gepredisponeerde stellingen. Ik ben ervan overtuigd dat de koningin 
nooit op welke politieke partij ook kritiek zou uitoefenen. Dat is haar 
functie niet. U insinueert dat ze dat wel heeft gedaan. De koningin 
zou zich daar krachtig tegen verzetten. Daar ben ik van overtuigd. U 
moet het staatshoofd buiten de politieke discussie laten.’106

Genoemd artikel in Elsevier ging van de veronderstelling uit dat ko-
ningin Beatrix met haar rede politiek partij koos. Expliciet werd er 
geconcludeerd dat zij niet eerder zo openlijk en eenzijdig stelling nam 
‘in de beladen discussie over de multiculturele samenleving’. Er ging 
zelfs de suggestie van uit dat dit gebeurd moest zijn met instemming 
van politieke tegenstanders van Bolkestein. Zo werd erop gewezen dat 
de sociaaldemocraat Wim Kok als verantwoordelijk minister-presi-
dent vooraf in de rede gekend moest zijn. De koninklijke redevoering 
zou hem de kans hebben geboden samen met de koningin Bolkestein, 
als ‘populaire stemmentrekker, een hoffelijk aangeklede veeg uit de 
pan te geven’. Naar aanleiding van een gesignaleerd ‘hoog Van Mierlo-
gehalte’ van de rede wist Elsevier te melden dat d66-vicepremier Van 
Mierlo desgevraagd zei dat hij met de koningin over haar rede had 
gesproken. Als kwalijke bijkomstigheid werd erop gewezen dat Van 
Mierlo in een interview met NRC Handelsblad van 3 mei begrip had 
getoond voor de stelling van de socialiste Hedy d’Ancona dat de vvd 
trekken zou vertonen van een racistische partij. Tekenend voor het 
politieke karakter van de koninklijke rede noemde Elsevier het grote 
enthousiasme erover van PvdA-minister Jan Pronk, ‘Bolkesteins erf-
vijand’. In Vrij Nederland had Pronk gesteld: ‘Ik ben een groot bewon-
deraar van Hare Majesteit. Ze is grensverleggend bezig. Zoals Willy 
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Brandt en Nelson Mandela hebben gedaan.’ Elsevier signaleerde hier 
en daar verbazing dat Pronk de rol van de koningin vergeleek met die 
van gekozen politici. Volgens Oegema had koningin Beatrix in 1995 
stem gegeven aan ‘een maatschappijvisie en een kritische burger-
zin, die in eerste instantie vooral waren uitgedragen door een groep 
protesterende oorlogskinderen en babyboomers, een generatie die 
eerder nadrukkelijk de confrontatie had gezocht met de heersende 
elites’.107 Maar inmiddels maakte deze generatiecategorie als ‘welden-
kend progressief Nederland’ deel uit van de elite en had zij als zodanig 
zelf al voluit stem, waarmee ze bovendien nogal wat irritaties wist op 
te roepen. De indruk dat deze stem nu ook nog eens doorklonk in de 
koninklijke woorden, moet de perceptie hebben beïnvloed van de 5 
meirede en dit bleef niet zonder gevolgen. Zoals bleek, was in Elsevier 
de kritiek op de te politiek geachte 5 meirede gepaard gegaan met – 
op z’n minst – twijfel aan de onpartijdigheid van koningin Beatrix bij 
kabinetsformaties, en ook elders klonk deze twijfel wel eens. Maar 
er zat in die jaren toch wat meer kritiek in de lucht. Behalve dat in 
1996 de oprichting van een Republikeins Genootschap hier een teken 
van kon zijn, waren er de geruchten van te grote bemoeizucht op be-
paalde terreinen. Er waren bijvoorbeeld verhalen over vermeende be-
moeienissen bij het overplaatsen van de ambassadeur in Zuid-Afrika 
en bij het instellen van een ambassade in Jordanië.

Ingewijden hebben de veronderstelde partijdigheid van de vorstin 
bij formaties toen naar het rijk der fabelen verwezen. De liberale oud-
minister en vroegere voorzitter van de Eerste Kamer Frits Korthals 
Altes wilde nadrukkelijk stellen dat ‘onder de huidige koningin nooit 
een kabinet tot stand is gekomen dat er staatsrechtelijk gezien niet 
had moeten zijn’. Ook van de andere geruchten bleef weinig over. 
Herman Tjeenk Willink deed ze af als peanuts.108 Hoewel het, gelet 
op de taakopvatting van Beatrix, weinig aannemelijk is dat zij bewust 
Bolkestein of de vvd wilde bruuskeren, zou bij latere beschouwingen 
over kabinetsformaties de mogelijke partijdigheid van het staats-
hoofd af en toe nog wel de kop opsteken.109 Al met al leverde het wat 
meer discussie op. Eind jaren 1990 zei dit verder nog niets over de po-
pulariteit van het Oranjehuis. Volgens opinieonderzoek was de score 
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ongekend hoog: 95 procent zou voor de monarchie zijn en slechts 5 
procent voor de republiek.110

Zoals eerder aan de orde kwam, zou het niet zo verbazingwekkend 
zijn als koningin Beatrix affiniteit zou hebben met opvattingen zoals 
deze werden gehuldigd in kringen van progressief ‘weldenkend Neder-
land’. Haar hof, de ambtelijke en politieke wereld waar ze veelvuldig 
mee te maken had, en ook een groot deel van haar vrienden maakten er 
deel van uit. De indruk dat Oranje in voorkomende situaties bij voor-
keur een beroep deed op personen afkomstig uit meer linkse kringen, 
werd hier en daar als een bevestiging van een politieke voorkeur erva-
ren. Zo werd journaliste Renate Rubinstein van Vrij Nederland gevraagd 
een boek te schrijven over Willem-Alexander toen deze achttien werd. 
Later werden bij het inburgeren van Máxima de PvdA-prominent Vic-
tor Halberstadt, de oud-psp-politica Andrée van Es en de oud-parle-
mentariër voor de cpn Ina Brouwer betrokken. Maar even uitgespro-
ken politici van rechts fungeerden niet in zulke prominente functies, 
en dit was ook weer niet geheel toevallig.111 Toch zou een conservatieve 
christendemocratische of liberale prominent in een vergelijkbare rol 
voor het noodzakelijke evenwicht hebben kunnen zorgen, en wie weet 
zou daarmee en passant de informatie wat gevarieerder zijn geweest.

Oranje en populisme, voor het eerst onbegrip

Premier Lubbers had over de koninklijke toespraken in relatie tot de 
ministeriële verantwoordelijkheid gesteld: ‘Een royale en geen angst-
hazige interpretatie van de ministeriële verantwoordelijkheid lijkt de 
moeite waard.’ In een sinds lang gevestigde democratie is dit een voor 
de hand liggend uitgangspunt.112 Maar waar het politiek gevoelige on-
derwerpen betreft, zeker als deze ook nog eens het natiebesef raken, 
blijkt extra voorzichtigheid geboden. Na 1995 leverden de toespraken 
van Beatrix aanvankelijk verder weinig stof voor nieuwe kritische re-
acties. De koningin hield uiteraard af en toe een redevoering, maar er 
deden zich geen gelegenheden voor waarbij zij werd uitgedaagd een-
zelfde substantiële rede te houden als in 1995.
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In het publieke debat zouden migratie en integratie echter steeds 
meer aandacht krijgen, en de toon werd feller. Het was een gepolari-
seerde en polariserende thematiek. Van Doorn wijst erop dat Willem 
Drees jr. in de jaren 1970, Hans Janmaat en de Rotterdamse hoogle-
raar Couwenberg in de jaren 1980 en Bolkestein een decennium later 
werden beschuldigd van ‘vreemdelingenhaat’ en van ‘racisme’.113 Maar 
het zou Pim Fortuyn zijn die in de tweede helft van de jaren 1990 fu-
rore zou maken met – in het bijzonder – dit onderwerp. Door de zeer 
opvallende manier waarop hij stelling nam, wist hij de sfeer van po-
litieke correctheid die in het bijzonder rond dit onderwerp hing te 
doorbreken. Behalve dat hij een column had in Elsevier, publiceerde 
hij binnen enkele jaren een aantal boeken waarin hij thema’s behan-
delde die daarvoor veelal onder de oppervlakte waren gebleven en 
waarmee hij inspeelde op sterk levende gevoelens van onbehagen bij 
het grote publiek. Dat hij erin slaagde deze onderwerpen expliciet op 
de kaart zetten, was behalve aan deze publicaties ook te danken aan 
zijn flamboyante optreden in de media.114 Fortuyn hekelde de Neder-
landse samenleving als een schijndemocratie waarin een zittende elite 
als ‘Ons Soort Mensen’ zou domineren ten koste van de gewone bur-
ger.115 Op grond daarvan propageerde hij een directere vorm van de-
mocratie. Voorts veroordeelde hij de criminaliteit en de verloedering 
van de rechtsstaat die hij signaleerde en had hij kritiek op het techno-
cratische en bureaucratische Europa. Essentieel was ook de aandacht 
die hij opnieuw verlangde voor de nationale identiteit, dit zowel wat 
de relatie met Europa aanging als wat de immigratie betrof. Als we dit 
een rechts geluid noemen, dient te worden opgemerkt dat er in tegen-
stelling tot ‘traditioneel rechts’ niet van een conservatieve maar van 
een vrijzinnige moraal werd uitgegaan. Dat blijkt uit de verdediging 
van de emancipatie van homo’s en vrouwen als westerse verworven-
heden.

In zoverre Oranje hier al in verband werd gebracht met de nationale 
identiteit, was er op z’n minst sprake van ambivalentie, en meestal wa-
ren de bewoordingen minder hoffelijk dan bij rechts gebruikelijk was. 
Later wilde Fortuyn zelfs ‘die hele Oranje-santenkraam’ wel afschaf-
fen, een zeer ongebruikelijk geluid bij rechts, waar tradities meestal 
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in hoger aanzien staan.116 Daarom valt er veel voor te zeggen om deze 
stroming als een vorm van ‘nieuw rechts’ te beschouwen. Toen hij op 
campagne in Limburg ontdekte dat zijn potentiële kiezers zijn kri-
tiek op de Oranjes en zijn pleidooi voor een ceremonieel koningschap 
minder waardeerden, zou hij echter iets hebben gezegd in de trant 
van: ‘Nou ja, als jullie het niet willen, zal ik er geen punt van maken.’117 
Hoewel er in Nederland wel eerder van populisme kon worden ge-
sproken – zij het dat de verschijningsvormen ervan niet identiek wa-
ren – is de kwalificatie populistisch voor deze ‘nieuw rechtse’ benade-
ring van de politiek sindsdien meer gangbaar.118 Na de moord op Pim 
Fortuyn in 2002 zou Geert Wilders de ruimte die er voor dit soort van 
politiek bleek te bestaan, snel weten in te nemen.

Ook uit de kerstboodschappen van koningin Beatrix van na 1995 
spreekt een constante zorg over vermaterialisering van een samenle-
ving waarin sprake is van een ongekende materiële welvaart. Voorts 
blijft ze blijk geven van haar betrokkenheid bij thema’s als het milieu, 
de aantasting van het gemeenschapsgevoel en het belang van ver-
draagzaamheid en van openheid naar anderen. In de kerstboodschap 
van 1997 besteedde de koningin bijvoorbeeld aandacht aan de ver-
schillende manieren waarop culturen met de dood omgaan. In 1999 
keek ze terug op de achterliggende eeuw met de verworvenheden en 
risico’s. Beatrix waarschuwde daarbij ook voor etnische en nationa-
listische tegenstellingen. Ze sprak van stromen migranten die ‘overal 
een pluriforme werkelijkheid hadden geschapen. [...] Respect voor 
ieders eigenheid in overtuiging en cultuur is voor allen een verplich-
ting. Hierbij gaat het om meer dan louter tolerantie.’ De Europese in-
tegratie werd geprezen en op de zorg voor het milieu werd nog eens 
gewezen. Deze boodschap in 1999 die een overzicht bood van de ach-
terliggende eeuw gaf tevens een overzicht van de koninklijke betrok-
kenheid gedurende die tijd.

Het publieke debat over de gevolgen van immigratie/integratie zou 
na 11 september 2001 drastisch verscherpen. Zoals in het vorige hoofd-
stuk aan de orde kwam, waren er ook anderen dan Fortuyn en later 
Wilders, zoals Couwenberg, Bolkestein, Scheffer, Schoo en Van der 
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Zwan, stuk voor stuk overtuigde democraten, die hadden gewaar-
schuwd dat het multiculturele concept op z’n minst problematisch 
was en dat veel Nederlanders niet zo kosmopolitisch waren ingesteld. 
Voor een constitutioneel staatshoofd zou het daarom riskant gebied 
kunnen worden. In haar kerstboodschap van 2001 stelde de koningin 
dat de ‘geschiedenis heeft geleerd dat geen enkele religie gevrijwaard 
is tegen misbruik en valse verkondiging’. En: ‘Tot de beginselen van 
onze democratie behoren in ieder geval erkenning van verscheiden-
heid in levensovertuiging en respect voor geloof van een ieder. Dit ver-
langt een open oog voor de opvattingen en eigen cultuur van anderen.’

In mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. De gebeurtenis zelf werd 
door de koningin in haar kerstboodschap van dat jaar niet genoemd, 
wel sprak ze van een verwarrende tijd waarin we leven, vol onvrede 
en onbestemde angstgevoelens, en van een samenleving die lijkt te 
verloederen. En onder meer: ‘Niemand mag de ogen sluiten voor on-
recht en grof geweld. Dat mensen elkaar krenken, beledigen en dis-
crimineren, kan niet worden gedoogd.’ De verscherping van het debat 
verontrustte haar. In haar kerstboodschap van 2003 stelde Beatrix: ‘De 
vrijheid van meningsuiting is al lang verankerd in onze Grondwet. Dat 
is een groot goed. Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om 
schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen.’ Ze wees er ook 
op dat ieder op zijn manier zijn geloof mag beleven en belijden. ‘Maar 
religie kan nooit een rechtvaardiging zijn voor onverantwoord gedrag.’

In november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Met kerst sprak 
de koningin wederom in voorzichtige bewoordingen: ‘Angst slaat zo 
gauw om in agressie. Ook wij ervaren de weerslag van de mondiale 
onzekerheid. Twee maal in korte tijd werd Nederland geschokt door 
daden van extremisme.’ En: ‘Begrijpelijke emoties kunnen mensen 
verleiden tot de roep om eenzijdige antwoorden, maar simpele op-
lossingen zijn er niet.’119 Eerder had de roep geklonken om een troos-
tend woord van de koningin.120 Het feit dat Beatrix de ouders van Van 
Gogh niet bezocht en het bedreigde Kamerlid Ayaan Hirsi Ali geen 
hart onder de riem stak, riep hier en daar zeker kritiek op.121 Het is 
daarom voorstelbaar dat degenen die het meest waren geshockeerd 
door twee politieke moorden in Nederland in betrekkelijk korte tijd, 
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meenden dat ze hiervan onvoldoende terugvonden in de houding van 
het staatshoofd.

Inmiddels was Geert Wilders het debat over de multiculturele sa-
menleving steeds meer gaan beheersen. In 2006 had hij, onder meer 
in de Kamer, zich kritisch uitgelaten over de koningin. Zij had naar 
aanleiding van haar bezoek aan de Mobarakmoskee in Den Haag na-
melijk aangegeven dat haar respect voor de islam inhield dat manne-
lijke moslims haar geen hand behoefden te geven.122 In het klimaat 
van gepolariseerde verhoudingen zei Beatrix met kerst 2007: ‘Vandaag 
zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in 
woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden 
in verharde verhoudingen. In een dergelijke sfeer worden mensen al 
snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als 
waarheid aangenomen.’ Voor Geert Wilders, die al eerder kritiek had 
gehad op de uitspraak van Máxima over de Nederlandse identiteit, 
was duidelijk dat koningin Beatrix hem hiermee bedoelde. Hij zei: ‘De 
pvv komt in de hele tekst niet voor, maar iedereen begrijpt wel op wie 
ze doelt.’ Hij vond dat de toespraak ‘boordevol multiculti-onzin’ zat 
en stelde dit ‘soort politieke toespraken’ spuugzat te zijn.123 Premier 
Balkenende nam de verantwoordelijkheid voor de toespraak op zich, 
en andere politici zeiden dat de boodschap van Beatrix slechts de ge-
bruikelijke oproep inhield tot vrede en verdraagzaamheid.124

Het is de vraag of het publiek dit ook zo aanvoelde. Volgens het 
commentaar in het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld doelde de ko-
ningin inderdaad op Wilders, maar zou ze haar boekje niet te buiten 
zijn gegaan omdat haar uitspraak viel binnen de ministeriële verant-
woordelijkheid.125 De politicoloog Meindert Fennema meende dat 
de koningin de aanval van Wilders aan zichzelf te wijten had door de 
‘politieke lading’ die zij aan haar kersttoespraak zou hebben gegeven. 
Hij wees er daarbij op dat Wilders de eerste rechtse politicus was die 
de koningin zo scherp persoonlijk aanviel, maar dat tot verbazing van 
velen de pvv hier geen schade van ondervond. De partij bleef in de 
peilingen op vijftien zetels staan.126

Behalve dat de pittige uitvallen van Wilders bij het publiek een ze-
kere gewenning tot gevolg gehad zullen hebben, lijkt het erop dat het 
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toespraakje van Máxima in combinatie met de kersttoespraak van de 
koningin een soort aha-erlebnis had opgeroepen bij het minder kos-
mopolitisch ingestelde deel van de bevolking. Hierdoor werd men er 
zich van bewust dat Oranje al wat langer voor hen minder aanspre-
kende teksten liet horen. Het verschijnsel dat de kritiek van Wilders 
op de koningin minder weerstand opriep dan vroeger het geval ge-
weest zou zijn, maakt het daarom aannemelijk dat hij er een ruimer 
verbreid gevoel mee onder woorden had gebracht.127 Interessant is de 
vergelijking die de staatsrechtdeskundige D.J. Elzinga maakt tussen 
de ruimte die Wilhelmina had voor een persoonlijke stellingname, en 
de ruimte die Beatrix nog zou hebben. Volgens Elzinga zouden de per-
soonlijke en soms zeer gekleurde keuzen en voorkeuren van Wilhel-
mina als katalysator hebben gewerkt voor een brede consensus inzake 
het koningschap, zodat het sindsdien van iedereen was. Hij meende 
dat als gevolg hiervan een Oranje in de toekomst veel minder ruimte 
zou resteren voor een persoonlijke stellingname. Elzinga zei het zo: 
‘Waar koningin Wilhelmina persoonlijk positie kon bepalen tegen-
over de nsb, lijkt een vergelijkbare negatieve positiebepaling van ko-
ningin Beatrix jegens bepaalde politieke groeperingen – hoe abject 
deze ook zijn – niet meer mogelijk.’128 In zijn algemeenheid lijkt me 
dit een juiste constatering. Maar verder zijn analogieën met de jaren 
1930 riskant. Zo was er tijdens het interbellum sprake van een vitaal 
natiebesef waarin Oranje, de Nederlandse bevolking en de elite el-
kaar vonden. Wilhelmina was bovendien een vurig patriot, die zonder 
enige terughoudendheid appelleerde aan het natiebesef en daarmee 
voluit gebruikmaakte van het ‘populistische krediet’ van Oranje. In de 
huidige situatie is er juist op dit terrein een en ander veranderd. Het is 
daarbij niet zozeer het probleem dat het natiebesef zou zijn veranderd 
– dat is altijd aan verandering onderhevig geweest – maar dat het gro-
te publiek, de elite en Oranje hierin meer uit elkaar lijken gegroeid, 
zodat een gedeelde taal op dit terrein grotendeels teloor is gegaan en 
de koningin eerder een zekere partijdigheid kan worden toegedacht.
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Uit onverdachte hoek

Om de vermeende partijdigheid van de koningin op het gebied van 
de multiculturele samenleving wat meer afgewogen te kunnen beoor-
delen, ben ik bewust ook te rade gegaan bij niet-westerse allochtone 
Nederlanders. Ik heb me daarbij de vraag gesteld of in deze kringen de 
woorden en de houding van koningin Beatrix ongeveer even positief 
zouden worden begrepen, waar het de ontwikkeling in de richting van 
een multiculturele samenleving betreft, als onder de critici ervan in 
negatieve zin. Indien dit het geval zou zijn, zou het immers een beves-
tiging inhouden van het oordeel van haar critici.

Interessant is de bundel Beatrix. Koningin van alle Nederlanders, die 
in 2005 werd gepubliceerd op initiatief van forum, Instituut voor 
Multiculturele Ontwikkeling.129 Doppert en Hermans hebben rede-
voeringen van Beatrix doorgenomen en ook anderszins haar houding 
bezien om, zoals ze stellen, een beeld te schetsen van haar betrokken-
heid bij de multiculturele samenleving. Andere auteurs, hoofdzakelijk 
van allochtone herkomst, geven hun persoonlijke indruk van Beatrix. 
In de introductie wordt erop gewezen dat Beatrix als kroonprinses in 
1972 al een vertegenwoordiging van Marokkaanse en Turkse gastar-
beiders welkom heette in Nederland en dat ze als prinses lange tijd 
beschermvrouwe was van de Stichting voor Vluchteling-Studenten 
uaf. Verder wijzen ze erop dat koningin Beatrix in haar kerst- en an-
dere toespraken duidelijke keuzes maakte en blijk gaf van haar affini-
teit met de multiculturele samenleving.130

Dit wordt nader uitgewerkt aan de hand van talrijke voorbeelden. 
Zo komt de tragische dood van de gekleurde jongen Kerwin Duin-
meijer in Amsterdam in 1983 aan de orde. In de media was er toen 
discussie of er sprake was van racisme of dat het een incident betrof. 
De koningin zou, ‘zonder de term racisme te noemen’, de moord dui-
delijk in het teken van racisme hebben geplaatst. Vooral ten tijde van 
de opkomst van de Centrumdemocraten, ‘de extreem-rechtse partij 
van Hans Janmaat’, werd haar boodschap ‘bijzonder’ genoemd. Haar 
waarschuwing voor onverdraagzaamheid zou als een van haar ‘eerste 
politieke vingerwijzingen’ zijn op te vatten. De Balkanoorlog had zij 
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in 1992 in haar kersttoespraak gerelateerd aan vreemdelingenhaat. In 
1993 zou koningin Beatrix opnieuw hebben verwezen naar de politie-
ke opkomst van extreem-rechts in Europa en Nederland. Ook zou zij 
hebben gepleit voor asielzoekers die om een plek vragen.

Onder de vele opmerkingen van de koningin die in het essay van 
Doppert en Hermans in waarderende zin worden genoemd, vallen 
haar consequent spreken over de ‘bindende kracht’ van religies en 
haar vele positieve opmerkingen over de migranten. Er wordt op ge-
wezen dat Beatrix in 1997, jaren voor premier Balkenende, al sprak 
over normen en waarden en dat zij de term respect nadrukkelijk cur-
sief zette in de tekst van haar kersttoespraak: ‘De grondslag van het 
gevoel voor waarde en het vermogen te waarderen ligt in respect.’ Van 
haar kersttoespraak in 2004, na de moord op Theo van Gogh, wordt 
onder meer vermeld dat Beatrix deze gebeurtenis plaatste binnen een 
internationale context, ‘indirect verwijzend naar de oorlog in Afgha-
nistan en Irak’.131 Voor de koninklijke toespraak voor het Europese 
Parlement in 2004 was vooral waardering omdat hierin werd gezegd 
dat bij uitbreiding niet alleen nieuwkomers zich moesten aanpassen, 
maar ook de bestaande leden. Haar opstelling werd gewaardeerd als 
welwillend gebaar richting Turkije, waarmee ze zou balanceren ‘op 
het randje van haar koninklijke onschendbaarheid’.132

Niet alleen woorden spelen een rol, ook gebaren. forum waar-
deerde bijvoorbeeld dat de koningin tegen een delegatie van de Bond 
van Oranjeverenigingen had gezegd dat ze het op prijs zou stellen als 
meer allochtonen bij de festiviteiten rond Koninginnedag betrokken 
zouden worden.133 Ook meldden de auteurs met waardering dat de 
koningin kort na de moord op Van Gogh in Amsterdam een debat 
bijwoonde van de jongerenvereniging Argan. Hier discussieerden 
Nederlandse jongeren van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, An-
tilliaanse en autochtone afkomst over de moord op Van Gogh. Niet 
vergeten werd hierbij dat anderen dit werkbezoek geen voor de hand 
liggende keuze vonden omdat die liever hadden gezien dat koningin 
Beatrix na de moord een bezoek had afgelegd aan het bedreigde en 
ondergedoken Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.134 Tot de gewaardeerde ge-
baren behoren voorts haar bezoeken aan volksbuurten en gebieden 
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waar veel allochtonen wonen, zoals het Mercatorplein in Amsterdam, 
Rotterdam-Charlois en Flevoland; evenals het feit dat de koningin bij 
het betreden van een moskee haar pumps verruilt voor sloffen. Ook 
het concert ter gelegenheid van Koninginnedag 2004 in de balzaal 
van Paleis Noordeinde, dat in het teken stond van een multiculturele 
cross-over, werd als sympathiek ervaren.

Het zijn enkele van de voorbeelden die aangeven dat veel alloch-
tone Nederlanders de indruk hebben dat de koningin zeer positief 
staat tegenover de ontwikkeling van Nederland in de richting van een 
multiculturele samenleving. Het blijkt dat haar bewoordingen en de 
enkele gebaren die ze zich permitteerde voldoende impact hadden 
om in deze kring als politieke statements te worden ervaren. Zowel al-
lochtone Nederlanders als autochtonen die minder gelukkig zijn met 
het verschijnsel van een multiculturele samenleving, hebben dus de 
indruk dat koningin Beatrix hierin stelling neemt. Op grond van zijn 
observatie stelt Sadik Harchaoui van forum: ‘Dit kan nog wel eens 
tot een aardige tweespalt tussen allochtone en autochtone inwoners 
van dit land leiden.’ Naar aanleiding van een eerder ingezonden reac-
tie kon hij zich voorstellen dat we over enkele jaren van een autochto-
ne briefschrijver in de krant zouden lezen: ‘Mag het, op 30 april, weer 
onze koningin zijn?’135 Hij gaat er hier dus kennelijk van uit dat er 
autochtone Nederlanders kunnen zijn die zich hierdoor ten opzichte 
van Oranje wat ontheemd voelen.

Naar aanleiding van de bundel Beatrix. Koningin van alle Nederlanders 
zou je kunnen concluderen dat het koningschap als maatschappelijke 
integratiefactor wat de allochtone bevolkingsgroepen betreft succesvol 
is. Dit is goed verklaarbaar. Het koningschap maakt enerzijds deel uit 
van de westerse samenleving, maar komt anderzijds voort uit een eeu-
wenoude traditie. De mythen waarmee het koningschap is verbonden, 
dragen vage religieuze en sociale herinneringen met zich mee aan ou-
dere culturen, die voor nogal wat allochtonen minder veraf zullen staan. 
Hierdoor overstijgt het koningschap de tegenstelling modern versus 
traditioneel. Dit maakt, in combinatie met de traditioneel integrerende 
functie van het koningschap, het instituut in principe tot het geëigende 
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instrument om ook nieuwelingen tegemoet te treden. Gelet op de inzet 
van Beatrix en de wijze waarop is het niet verbazingwekend dat ze in 
kringen van allochtonen wordt ervaren als bondgenoot. De conclusie 
van Sadik Harchaoui dat Beatrix populair is bij allochtone Nederlan-
ders, zal zeker kloppen. Het is wel goed te bedenken dat forum staat 
voor de elite van allochtoon Nederland. Het feit dat de redevoeringen 
van Beatrix wel elitair worden genoemd omdat ze qua onderwerpen 
en jargon eerder zouden aansluiten bij het Haagse bestuurlijke circuit, 
behoeft in kringen van forum daarom geen probleem te zijn.136

De kwetsbaarheid van de teksten schuilt hierin dat ze behoorlijk uit 
de buurt zullen zijn gebleven van de belevingswereld van de man in 
de straat, zeker als het om een autochtone man gaat wiens straat in 
een volksbuurt ligt. Als koningin Beatrix sprak van de verrijking die 
de multiculturele samenleving zou brengen en opriep tot verdraag-
zaamheid, repte ze bijvoorbeeld nauwelijks van de praktische pro-
blemen waarmee de bewoners in de volksbuurten te maken konden 
krijgen. Toch zijn hier de mensen te vinden die vaak tot de verliezers 
behoren van de processen van globalisering, europeanisering en pri-
vatisering.137 Evenmin werd mogelijke onvrede vanwege het verlies 
van een gevoel van eigenheid doordat de woon-, leef- en werkomge-
ving een ongekend snelle metamorfose ondergingen, bespreekbaar 
gemaakt. Terwijl het aanvankelijk leek dat er slechts een gastvrije 
houding werd verlangd jegens enkele tijdelijke vreemdelingen, moes-
ten de oorspronkelijke bewoners ervaren hoe hun buurt in een tiental 
jaren volledig van populatie veranderde. Bekende buren trokken weg 
en winkels sloten of veranderden van karakter, zodat het straatbeeld 
een volledig ander aanschijn kreeg. Dikwijls moeten de oude bewo-
ners overvallen zijn door het gevoel een ontheemde minderheid te 
zijn geworden in de vroeger zo vertrouwde wijk. Ook meldden media 
bij herhaling dat de bewoners van de volksbuurten, zoals in Gouda 
en Utrecht, te maken kregen met excessief jeugdvandalisme en dat 
homoseksuelen en lesbiennes het leven in deze buurten onmogelijk 
werd gemaakt. Het is daarom aannemelijk dat een bewoner van een 
volkswijk in zijn dagelijkse struggle for life wat minder troost uit de 
koninklijke woorden zal hebben geput.



373

Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de overheid, uit angst 
dat het minderhedenbeleid weerstand zou oproepen, dit thema de-
cennialang bewust heeft gedepolitiseerd en het niet altijd even nauw 
heeft genomen met de feitelijke informatie erover.138 Het wantrouwen 
jegens de overheid is hierdoor gevoed. Bovendien zagen we dat dege-
nen die hun negatieve indrukken en belevingen benoemden, moesten 
ervaren dat dit door de politiek en in de media algauw werd afgedaan 
als uitingen van nationalisme en racisme. Het is daarom niet zo verba-
zingwekkend dat dit aanleiding kon geven tot vervreemding en agres-
sie en dat dit anderen weer kon verontrusten.139 Tot die verontrusten 
behoorde nu juist het genoemde forum. Gealarmeerd door de vele 
uitingen van onvrede onder autochtone Nederlanders heeft dit insti-
tuut hiernaar een onderzoek laten instellen door het Verwey-Jonker-
Instituut. Men vond het te gemakkelijk ontevredenen weg te zetten 
als ‘aanhangers van Wilders, pessimisten of racisten’. Het resultaat van 
het onderzoek werd in september 2010 gepubliceerd onder de veel-
zeggende titel ‘Een vreemde in eigen land’. Boze autochtone burgers over 
nieuwe Nederlanders en de overheid. In de kranten werd het rapport 
aangekondigd met koppen zoals: ‘Door iedereen in de steek gelaten 
– zo voelen ze zich’.140

Uit de conclusies en nabeschouwing bleek dat de meeste responden-
ten stelden in principe niets tegen een multi-etnische samenleving 
te hebben, ze zouden deze ‘mogelijk of zelfs wenselijk’ vinden. Maar 
daarom zouden ze dan ook zo verontwaardigd zijn als hun klachten 
over overlast of gebrek aan aanpassing van allochtonen en hun kritiek 
op de problemen die ze in verband met de komst van immigranten 
signaleerden, werden geïnterpreteerd als xenofobie of racisme. Daar-
naast bleek vooral de indruk te bestaan dat de overheid allochtonen 
zou voortrekken. De onderzoekers signaleren grote achterdocht te-
gen de overheid en een gevoel niet te worden gehoord. Een sense of 
belonging zou ten enenmale ontbreken.141 Fortuyns ‘verweesde samen-
leving’ krijgt hier gezicht.

De vorstin, die het ‘eigene en herkenbare’ alleen al vanuit haar func-
tie vertegenwoordigt, zou ook hierin een verbindende rol kunnen 
vervullen, maar de teksten van koningin Beatrix lijken hiervoor niet 
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primair bedoeld of de meest effectieve invalshoek ervoor is nog niet 
gevonden. Van ambtenaren van wie men aanneemt dat ze absoluut 
niet weten hoe de problematiek in relatie met allochtonen daadwer-
kelijk in elkaar steekt, wordt door de bewoners van de volksbuurten 
wel gezegd: ‘Laat die mensen maar eens een halfjaar in deze buurt wo-
nen.’ Het is niet onaannemelijk dat de goedbedoelde teksten van ko-
ningin Beatrix hier gelijksoortige reacties opriepen. Ze moeten door 
haar critici onvoldoende zijn ervaren als resultaat van ‘inclusief den-
ken’, zoals Boerwinkel dit begrip introduceerde. Dat wil zeggen dat 
bij het aanhoren ervan bij degenen op wie de woorden van toepassing 
zijn, het idee kan ontstaan dat hun rechten, belangen of gevoelens die 
in het geding zijn, onvoldoende werden meegewogen.142

Hoe dan ook loopt een koningin die wordt ervaren als pleitbezorg-
ster van multiculturele ontwikkelingen, in een samenleving die hier-
over steeds meer verdeeld raakt, het risico door de critici van deze ont-
wikkelingen tot de tegenpartij te worden gerekend. De ‘witte woede’ 
waarvan in dit verband wel wordt gesproken, werd ook door Oranje 
tot nu toe dan ook niet geapaiseerd.143

Oranje als ‘knuffel’ van de intellectuele en 
artistieke ‘middle class’

In 2005 besteedde Willem Breedveld, politiek commentator van 
Trouw, aandacht aan de bijzondere plaats van het Huis van Oranje in 
de Nederlandse samenleving.144 Hij noemde het een klein wonder dat 
het Oranjehuis zich al vijf eeuwen kon verheugen in een ongekende 
populariteit bij het Nederlandse volk, dat de naam had toch vooral te 
hechten aan gelijkheid en ‘gewoon doen’. Hij ging daarbij uit van het 
klassieke uitgangspunt dat deze populariteit vooral werd aangetrof-
fen onder het volk, maar dat dit bij politici en intellectuelen lang niet 
altijd het geval was. Meer recent werd in deze kringen immers zelfs 
met de gedachte gespeeld dat de Koning niet langer deel zou moeten 
uitmaken van de regering. Breedveld sprak van een instituut met een 
eeuwenlange traditie, dat gericht is op het algemeen belang en een 
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samenbindende rol vervulde. Hij verweet de elite dat deze naliet hier-
voor met overtuiging te kiezen. Het zou kunnen dat hij wat verontrust 
was door de opschudding die prinses Margarita en Edwin de Roy van 
Zuydewijn in 2003 en prins Johan Friso met Mabel Wisse Smit in 2004 
wisten te veroorzaken. Nu waren deze gebeurtenissen ook niet be-
paald koninklijk. Deze episodes van het koningschap hadden immers 
te veel weg van het verschijnsel van zelfontmythologisering waarvan 
de Oranjes een generatie ervoor al blijk hadden gegeven. Maar kenne-
lijk werden deze gebeurtenissen door het grote publiek toch overwe-
gend nog tot de categorie ‘familiegedoe’ gerekend. Met enige goede 
wil viel daar ook nog wel het final interview onder met prins Bernhard 
dat de Volkskrant, na zijn overlijden, op 14 december 2004 publiceerde. 
Het merendeel van de Nederlanders leek in dit soort zaken met de 
koningin mee te voelen, en het deed weinig af aan de populariteit. 
Een onderbelicht aspect van het overlijden van prins Bernhard is dat 
met hem een Oranje verdween in wie rechts Nederland zich kon her-
kennen – de ‘onmisbare schakel’ waarvan Gualthérie van Weezel had 
gesproken.

Breedveld schreef zijn artikel aan de vooravond van het zilveren re-
geringsjubileum. Hij had nog geen weet van de teneur van het weten-
schappelijke congres over de monarchie dat zou worden gehouden in 
Groningen op 29 en 30 september 2005.145 Dit was het eerste serieuze 
congres over de monarchie sinds het congres in 1966 in Nijmegen. Het 
fenomeen koningschap werd benaderd vanuit verschillende disci-
plines en in relatie tot diverse maatschappelijke, culturele, politieke 
en historische ontwikkelingen, waaronder de Europese integratie en 
het opkomende populisme. Hierdoor kwamen uiteenlopende aspec-
ten van het koningschap ter sprake. Behalve dat er, zoals vaker, werd 
gewezen op de betekenis ervan voor de continuïteit en de eenheid 
van de natie, was er tevens aandacht voor onderwerpen waarvoor dat 
minder gebruikelijk is, zoals de betekenis van de symboliek van het 
koningschap in relatie tot de natie en de verhouding tot democratie 
en pluriformiteit, en tot de legitimatie van macht.146

Joop van den Berg, sociaaldemocraat en hoogleraar parlementaire 
geschiedenis, vroeg zich af of vijfentwintig jaar eerder een dergelijk 

traditie als last en uitdaging



376 nederland en het verhaal van oranje

congres over het koningschap met deze sprekers en deelnemers mo-
gelijk zou zijn geweest.147 Hij doelde op het feit dat een belangrijk deel 
van de aanwezigen tot de gematigd linkse intelligentsia behoorde, die 
zich voorheen te ‘links’ en te ‘kritisch’ geacht zou hebben voor weten-
schappelijke reflectie op het koningschap. Hij meende dat het con-
gres destijds niet mogelijk zou zijn geweest en hij situeerde de om-
slag begin jaren 1990. Ter illustratie verwijst hij onder andere naar de 
themanummers van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift uit 1989 
en van Maatstaf uit 1992.148 Behalve dat Van den Berg ingaat op de 
ontwikkelingen in kringen van wetenschappers die tot deze omslag 
zouden hebben geleid, noemt hij ook de persoon van de koningin en 
haar ambtsuitoefening, evenals het optreden van haar man, die hier-
toe stimuleerden. Zij zouden er zelf veel aan hebben gedaan om de 
‘intellectuele en artistieke middle class’ aan zich te binden. Als voor-
beeld hiervan verwijst hij naar de paleisbijeenkomsten in Amsterdam, 
de concerten in Den Haag, alsmede de steun aan de danskunst, de 
keuzen van kunstenaars bij de herinrichting van Paleis Noordeinde en 
hun vestiging in Den Haag. Voorts vermeldt Van den Berg in het bij-
zonder de koninklijke redevoeringen in de Israëlische Knesset, haar 
rede van 5 mei 1995 en het dankwoord ter gelegenheid van haar ere-
promotie in 2005.

Het was niet zo vreemd, maar evenmin zonder risico’s, dat enkele 
inleiders het koningschap min of meer positioneerden als tegenhan-
ger van het populisme. Voor Schuyt zou het koningschap wel de tra-
ditionele gezagselementen dienen te behouden, maar zou het juist 
niet ‘mee moeten gaan met de moderne trend van charismatisch 
lonken naar de gunsten van het grote publiek’.149 Ook Van den Berg 
besteedde aandacht aan het populisme en in verband daarmee aan 
de ‘humeurige’ afwijzing van het Europees grondwettelijke verdrag, 
die tegen het ‘hele politieke en maatschappelijk establishment in 
ging’.150 Hij constateerde dat het gezelschap, ‘die intellectuele middle 
class’ dus, tijdens het congres in Groningen de koningin ineens zag als 
‘een doelbewust onmodieus rustpunt, saevis tranquilla in undis; niet 
meegesleept door de populistische aanval op de gevestigde orde; niet 
meegesleept door het nieuwe provincialisme (anti-Europa) en de 
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weerzin tegen immigranten die in korte tijd om zich heen had gegre-
pen.’ Wat de keuze tussen (Europees) kosmopolitisme en nationaal 
houvast aangaat, vroeg hij zich af of we niet het beste af zijn met een 
koningin – straks een koning – ‘die vanuit de traditie weet bezit te zijn 
van de natie maar die juist daarom pleit voor integratie in een groter 
Europees geheel’. Hij concludeerde dat ‘een (populistisch) provinci-
aals koningschap’ een leugen zou zijn en dat iedereen in Nederland 
dit besefte.151

In de letterlijke betekenis mag Van den Berg gelijk hebben, maar uit 
dit claimen van het koningschap in deze actuele tegenstelling blijkt 
dat zijn visie op het koningschap toch vooral past in de mal van ‘pro-
gressief, weldenkend Nederland’.152 Illustratief hiervoor is ook de 
kwalificatie van de koningin als ‘vluchtheuvel van de Linkse Kerk’, en 
dat op grond van zorg over de veronderstelde opkomst van het po-
pulisme.153 Deze kwalificatie is echter riskant omdat als consequentie 
van deze optiek het koningschap zou samenvallen met de elite, en dit 
zou nu net in strijd zijn met de Oranjetraditie.154 De meeste inleiders 
tijdens het congres in Groningen stonden echter vooral stil bij de mo-
narchie in het algemeen en wat minder bij het specifieke karakter van 
het Oranjekoningschap.

De meest uitgesproken uitzondering hierop was de liberale oud-
politicus en historicus Henk Vonhoff. Hij besteedde aandacht aan 
de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse koningschap en het 
republikeinse karakter ervan, evenals de nauwe band tussen het vor-
stenhuis en de natie en het charisma van Oranje bij het volk, dat altijd 
zijn politieke relevantie had behouden.155 Tijdens de Republiek was 
dit ‘populistische krediet’ op momenten soms zelfs doorslaggevend 
geweest. De negentiende-eeuwse Oranjevorsten waren zich ervan 
bewust geweest en de elites hadden het ‘verhaal van Oranje’ en het 
ermee verweven Oranjesentiment bewust benut om ook de lagere 
klassen aan de Nederlandse staat te binden.156 Wil Oranje deze inte-
grerende functie kunnen vervullen, dan moet de elite echter niet wil-
len dat Oranje aan haar identiek wordt.

In dit opzicht had Wilhelmina het gemakkelijker dan Beatrix. Be-
halve dat Wilhelmina als vorstin nog een enigszins eigenstandige po-
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sitie kon innemen en volk, vorstin en elites elkaar in een gezamenlijk 
natiebesef hadden gevonden, kenden ze ook hun rol daarin. Maar de 
huidige polarisatie in de samenleving over onderwerpen die zijn ge-
relateerd aan het natiebesef, zoals immigratie/integratie en Europese 
integratie, waarbij de indruk kan ontstaan dat Oranje dezelfde taal 
spreekt als de elite, heeft als risico dat Oranje inteert op zijn ‘populis-
tische krediet’. Hierdoor kan het integrerend vermogen van het Oran-
jekoningschap onder druk komen te staan.157

Ook na 2005 is het natiebesef actueel gebleven. Behalve dat de verwer-
ping van een Europese grondwet door de Nederlandse burger met 61,6 
procent lang naklonk, trok alles wat de multi-etnische samenleving 
betreft veel aandacht. Ook iemand als L.J. Brinkhorst, d66-minister en 
als schoonvader van prins Constantijn dicht in de buurt van de konin-
gin, stelde in zijn toespraak aan de Universiteit Leiden bij de opening 
van het academische jaar dat nieuwkomers om te integreren een her-
kenbare Nederlandse identiteit zouden moeten kunnen ontmoeten. 
Maar hij maakte niet echt duidelijk wat daarvan dan de consequenties 
moesten zijn.158 Verder ging de discussie over de historische canon en 
waren populisme en immigratie/integratie terugkerende onderwer-
pen, waarover de gemoederen hoog konden oplopen.159

Het Oranjehuis liep hier eveneens meermalen tegen aan. Bekend 
zijn de reacties op de uitspraak van prinses Máxima dat dé Nederlan-
der niet zou bestaan. Uiteraard had Geert Wilders hierop scherpe kri-
tiek, en Bart Jan Spruyt, voorzitter van de Edmund Burke Stichting, 
liet zich op zijn weblog en in het blad Opinio evenmin onbetuigd.160 
Maar zelfs Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Bond van Oranjever-
enigingen, sprak van een steil achterovervallende achterban vanwege 
een prinses van Oranje die de Nederlandse identiteit niet had gevon-
den.

De Telegraaf oordeelde dan ook: ‘een grote vergissing’.161 Elsevier kop-
te: ‘Premier had Máxima voor uitglijder moeten behoeden’, en Trouw 
constateerde: ‘Ella Vogelaar neemt het op voor Máxima’.162 Deze reac-
ties zijn illustratief voor de zwakke politieke regie. Behalve dat de pre-
mier het risico van het optreden van de prinses niet had onderkend, 
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liet hij de verdediging in eerste instantie over aan Ella Vogelaar. Zij 
was uitgerekend op dit terrein als minister omstreden en zou wat la-
ter door haar partij worden geloosd. Er waren zeker ook veel geluiden 
van instemming met de prinses. Maar het feit dat Haci Karacaer in het 
blad van de afdeling Amsterdam van de PvdA stelde: ‘Máxima en wrr 
verdienen applaus’, terwijl Paul Scheffer de prinses hooghartigheid 
verweet omdat ze gemakkelijk praten had als verwende wereldburger, 
illustreert dat Máxima in het strijdgewoel was terechtgekomen, een ui-
terst ongemakkelijke positie voor een symbool van eenheid.163

De tekst van de prinses was op zich niet onjuist, omdat dé Neder-
lander niet bestaat. Dit is echter oud nieuws, want de Nederlandse 
natie was eerder verzuild en is altijd al pluriform geweest. Daarom 
was er nu juist Oranje om de eenheid te verpersoonlijken! Deze op 
het eerste gezicht onschuldige tekst van de prinses kon in samenhang 
met de gepolariseerde maatschappelijke context problematisch wor-
den. Het is moeilijk voorstelbaar dat de minister-president en de ad-
viseurs van de prinses dit niet hebben voorzien.164 In een afgewogen 
beschouwing, waarin ook de taxatiefouten van de entourage van de 
prinses en van de wrr aan de orde kwamen, moest de conclusie van 
NRC Handelsblad daarom luiden: ‘Vorstelijke misrekening’.165 Jan Vis, 
staatrechtsgeleerde en voorheen senator voor d66, die in het artikel 
wordt geciteerd, wijst op het risico als een vorst een mening verkon-
digt waarin de elite zich kan vinden, maar het volk (nog) niet.

Een tweede punt van irritatie speelde eveneens in het najaar van 
2007. Het ging weer over de natie, maar nu in relatie tot Europa. Ko-
ningin Beatrix had de gram van genoemde Spruyt over zich afgeroe-
pen door een voorwoord te schrijven in de bundel Paleis Europa. Dit 
was een reeks lezingen die een aantal intellectuelen had gehouden in 
Paleis Noordeinde op uitnodiging van de koningin. Voor Spruyt was 
dit een negatie van het volkse ‘nee’ op 1 juni 2005 tegen de Europese 
grondwet. Het negeren van de implicaties ervan zag hij als een project 
van de elite en die zou door Beatrix worden aangevoerd. ‘Opnieuw 
faux pas Oranjes’ was zijn oordeel.166
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Stokpaardjes van Oranje

Aan de vooravond van Koninginnedag 2008 verscheen in Elsevier 
een overzichtsartikel met als opschrift: ‘Koningshuis: Stokpaardjes 
van Oranje’.167 De essentie ervan was dat de Oranjes vaker dan goed is 
voor het koningschap zich omstreden uitspraken permitteerden. On-
derwerpen waarvoor de Oranjes meer dan gemiddelde belangstelling 
toonden waren: de multiculturele samenleving, Europa, cultuur, ont-
wikkelingshulp, milieu en natuur. Vooral de thema’s multiculturaliteit 
en Europa sprongen eruit, en het was de als eenzijdig ervaren houding 
daarin van Oranje die vooral werd gelaakt. Voorts werd in het arti-
kel aandacht besteed aan stichtingen en fondsen die aan genoemde 
onderwerpen waren gerelateerd en waarin de Oranjes een vinger in 
de pap hielden, zoals het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, het Prins Claus Fonds en de Europese Culturele Stichting. Het 
is opvallend dat het die aandachtsgebieden betreft waarvan Bovens 
en Wille in De diplomademocratie aangeven dat ze vooral de hogerop-
geleiden aanspreken.168 Het Oranje Fonds dat de prins van Oranje en 
prinses Máxima in 2002 als hun huwelijkscadeau kregen van het Ne-
derlandse volk, wijkt hierin af dat het Fonds steun geeft aan projecten 
die, globaal gesteld, de sociale cohesie ten goede komen, onder ver-
melding dat er wordt gelet op de pluriformiteit van de samenleving. 
De prins en prinses treden met enthousiasme op als beschermpaar van 
het Fonds.169 Ook andere leden van de koninklijke familie waren actief 
op het terrein van deze fondsen, zoals de prinsen Johan Friso en Con-
stantijn en de prinsessen Margriet en Laurentien.

Uit het artikel sprak begrip voor de klacht van Wilders dat Beatrix 
in haar kerstboodschap van 2007 zijn islamkritiek publiekelijk had ver-
oordeeld. Ook de participatie van prinses Máxima in de Commissie 
Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (pavem) 
en haar uitspraak in 2007 over dé Nederlandse identiteit, werden als 
minder gelukkige voorbeelden genoemd.170 Een en ander riep eerdere 
kerstboodschappen van het staathoofd in herinnering waarvan men 
vond dat ze te positief zouden zijn geweest over de islam.171 Uit bijge-
voegde gegevens kon worden geconcludeerd dat de andere Europese 
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vorstenhuizen zich aanmerkelijk terughoudender opstelden dan de 
Oranjes. Van de Deense koningin Margaretha ii werd vermeld dat ze in 
het begin de Denen had opgeroepen beter te zorgen voor opvang van 
immigranten in de Deense samenleving, maar dat ze later de immigran-
ten had uitgedaagd zich in te spannen ‘om het nieuwe te leren kennen’, 
de taal te leren en bepaalde gebruiken af te zweren. Elsevier meende 
dat koningin Beatrix vooral het laatste niet zo gauw zou zeggen.

Het artikel is welwillend tegenover het koningschap maar kritisch 
over de huidige invulling ervan waar deze op een politieke stellingna-
me gaat lijken, zeker als het ‘stokpaardjes’ dreigen te worden. Ter nu-
ancering werd erop gewezen dat onderwerpen als Europese integratie 
en diversiteit in de jaren 1940 en 1950 minder gevoelig lagen dan tegen-
woordig. Maar er werd aan voorbijgegaan dat oog voor de positie van 
minderheden de Oranjes bijna in de genen moet zitten. Daarom kon 
James Kennedy in zijn toespraak in 2005, tijdens de interreligieuze ont-
moeting in het kader van het zilveren regeringsjubileum van koningin 
Beatrix, zeggen dat veel vorsten uit het huis Oranje-Nassau blijk had-
den gegeven van ‘fijngevoeligheid jegens religieuze verschillen’.172 Hier-
door ook heeft de joodse gemeenschap door de eeuwen heen warme 
gevoelens voor Oranje gekoesterd. In deze traditie paste eveneens de 
vanzelfsprekende inzet van koningin Juliana voor de gerepatrieerde In-
diërs en de moeite die koningin Beatrix zich steeds heeft getroost om 
de ontevreden Molukkers te laten voelen dat ze erbij horen, door hen 
te bezoeken, te ontvangen en persoonlijke onderscheidingen uit te rei-
ken aan hun leiders.173 In beginsel valt de inzet te prijzen van het staats-
hoofd om nieuwkomers het gevoel te geven dat ook zij erbij horen. In 
de contacten die de Bond van Oranjeverenigingen – na oprichting in 
1995 – direct of indirect via het secretariaat met de koningin had, werd 
‘keer op keer benadrukt, dat Zij de Koningin wilde zijn voor alle in-
gezetenen, ongeacht geslacht, ras, religie of afkomst’.174 Deze intentie 
is in principe volledig in overeenstemming met de taakopvatting van 
Beatrix en met de inbreng die van een vorstin mag worden verwacht.

Genoemd artikel in Elsevier is niettemin een bevestiging van Elzinga’s 
opvatting dat de publieke positiebepaling van het koningschap meer 
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dan ooit een heikele zaak is geworden. Uit de reacties blijkt dat vooral 
uitspraken die onvoldoende affiniteit met het natiebesef suggereren, 
irritaties oproepen. De Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah 
mag in zijn column in de Volkskrant de Oranjes dan wel prijzen voor hun 
sympathieke houding jegens vreemdelingen en ervoor pleiten dat de 
Koningin deel blijft uitmaken van de regering, maar er is ook de obser-
vatie van de socioloog Dick Pels dat het Oranjehuis de laatste tijd onder 
vuur was komen te liggen van wat hij noemde ‘nationalistische politici 
en conservatieve publicisten’.175 De laatsten zouden de kosmopolitische 
voorkeur en leefwijze van de Oranjes juist arrogant en elitair vinden. 
Als er vorstelijke gedragingen zijn die dit lijken te bevestigen, kan de 
irritatie opeens toeslaan.

Niet alleen Máxima had dit met haar toespraak ervaren, ook de prins 
van Oranje. Ofschoon hij nog was geprezen om zijn 5 meilezing 2005 
Aan de vrijheid verplicht en hem in 2007 ter gelegenheid van zijn veer-
tigste verjaardag veel waarderende woorden ten deel waren gevallen, 
werd hij na aankondiging van de aankoop van een vakantievilla in 
Mozambique geconfronteerd met veel kritische reacties.176 Uiteinde-
lijk zouden de prins en de prinses er daarom van afzien. Berichten over 
fiscale sluiproutes van prinses Christina via Paleis Noordeinde deden 
het imago van Oranje evenmin goed, zo bleek uit de opiniepagina’s 
en kritische reactie op websites. Na eerder gedoe rond Margarita en 
Mabel kunnen kritische burgers zich hebben afgevraagd wat er zo nog 
overbleef van de koninklijke voorbeeldfunctie en allure.177 Weer wat 
later gaf zelfs het Reformatorisch Dagblad uiting aan zijn twijfel over 
de koninklijke voorbeeldfunctie en permitteerde het zich kritiek op 
de Oranjes, zij het vanuit een wat andere invalshoek: na de huidige 
agenda’s van de Oranjes met vroegere te hebben vergeleken, werd er 
een toename gesignaleerd van schending door het koningshuis van 
de in reformatorische kring zo gewaardeerde zondagsheiliging. Te-
vens toonde het blad zich teleurgesteld dat het tot nu toe weinig had 
gemerkt van de voorgenomen oriëntatie van de katholieke prinses 
Máxima op het protestantisme.178

Desondanks sluit de gesignaleerde, meer kritische instelling grote 
betrokkenheid bij het Oranjehuis niet uit.179 Enerzijds heetten de 
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Oranjes in 2009 ‘onder vuur’ te liggen en was er nogal wat kritiek te 
horen, anderzijds was er na de aanslag in Apeldoorn in 2009 een golf 
van sympathie voor Oranje door het land gegaan.180 Alles bij elkaar 
genomen lijkt het me echter dat we kunnen concluderen dat de ver-
houding tussen Nederland en Oranje sinds enkele jaren niet vrij is van 
enige ambivalentie.

Traditie, last en uitdaging

De oorzaak van deze ambivalentie is niet terug te brengen tot wat in-
cidentele missers van de zijde van het koningshuis. Het gaat veeleer 
om twijfel die er soms oprijst of de Oranjes nog wel voldoende besef-
fen wat er van hen wordt verwacht. Illustratief hiervoor waren twee 
opmerkelijke commentaren die afweken omdat de rol van de Oranjes 
hierin werd benaderd vanuit een min of meer sociaal-culturele en cul-
tuurfilosofische invalshoek; iets wat minder gebruikelijk is in Neder-
land. Het ene artikel, in de Volkskrant, was van de hand Marjanne van 
Zwol. Onder de titel ‘Kroonprins begrijpt de tijdgeest te goed’ ana-
lyseerde zij het funcioneren van het koningschap als politicologe en 
ethica op grond van een meer progressieve instelling vanuit de deug-
denethiek. Het andere artikel van de cultuurfilosoof Ad Verbrugge in 
NRC Handelsblad had als stelling: ‘Ik wil niet van Beatrix af, maar ik 
voel me wel door haar verraden.’ Hij ging uit van een meer kritisch-
conservatieve benadering.181

Beiden wezen op de betekenis van het koningschap als instituut en 
als wezenlijk aspect van de nationale identiteit en daarmee voor de 
nationale gemeenschap; beide elementen werden niet los van elkaar 
gezien. Van Zwol wijst op de mythische oorsprong van het koning-
schap, dat in het teken staat van dienstbaarheid aan de gemeenschap 
en als zodanig een voorbeeldfunctie heeft. De koninginnen Wilhel-
mina en Juliana zagen hun ambt als een opdracht en een inhoudelijk 
zware taak en stelden hun leven in dienst daarvan. Ook Beatrix ziet 
zij in deze traditie. Voor Verbrugge belichaamt het koningschap even-
eens een ‘grotere culturele werkelijkheid – die niet teruggaat op een 
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particuliere keuze’. Hij noemt zich overtuigd monarchist, in Zeeland 
opgevoed met verhalen over Wilhelmina en de oorlog, over de wa-
tersnoodramp enzovoort. Van thuis herinnerde hij zich nog ‘God, Va-
derland en Oranje’.

Wat het koningschap en de nationale identiteit aangaat, plaatste 
Van Zwol ‘Klaas, Marie en Achmed’ die zich Nederlander voelen, te-
genover de leden van de rijke en intellectuele bovenlaag, die kosmo-
politisch zijn ingesteld en zichzelf als wereldburger definiëren. In dit 
verband vond ze de opmerking van een Oranje dat dé Nederlander 
niet bestaat, even verwarrend als een paus die zou zeggen dat dé ka-
tholiek niet bestaat. Evenmin was ze er gelukkig mee dat het kroon-
prinselijke paar hartje zomer ging skiën in Argentinië en dat de prins 
zo nodig de rechter moest inschakelen om de verspreiding van kiekjes 
van deze vakantie te verbieden. Nog wel het meest irritant achtte ze 
de bouw van een vakantievilla in een straatarm Afrikaans land, en dat 
ook nog eens tijdens een economische crisis. Van Zwol had de indruk 
dat hier de bereidheid ontbrak tot het offer voor het ambt waarvan 
de vorstinnen, inclusief koningin Beatrix, wel duidelijk blijk hadden 
gegeven. De kroonprins en zijn echtgenote deden weliswaar alle-
bei belangrijk werk, maar voor alles leken ze een leuk privéleven te 
willen zoals ieder van hun generatie. Weer kwam de relatie van een 
Oranje met de tijdgeest ter sprake. Het kwam de auteur voor dat de 
kroonprins zozeer in de ban was van de tijdgeest dat hij vreemd stond 
tegenover het wezen van het koningschap. Anders gesteld, leek het 
erop dat de toekomstige koning veronderstelde net als ieder ander 
vooral ‘zijn eigen ding te kunnen doen’, terwijl een dergelijke instel-
ling niet als koninklijk wordt ervaren.

De opvatting van Verbrugge komt grotendeels overeen met die 
van Van Zwol. Hij associeert het koninklijk ambt met woorden als 
‘opdracht en roeping’. Aanvankelijk had hij de afstandelijke waardig-
heid van Beatrix gewaardeerd en ook haar opstelling zoals deze sprak 
uit haar kerstboodschappen, ‘waarin ze, tegen de geest van de tijd in, 
kanttekeningen plaatste bij de postmoderne consumptiecultuur’. Dit 
dienende proefde hij niet bij Willem-Alexander, en met de komst van 
de burgerprinsessen had hij stijlverlies rond het koningschap gecon-



385

stateerd. Hij meende zelfs een ‘vulgarisering’ te signaleren. Verbrugge 
vond Máxima en Mabel passen bij het ‘jetset-internationalisme’ dat 
de Europese elite in zijn greep had. Hij zei: ‘Een instituut dat uit-
drukking is van traditie en identiteit, kan niet belichaamd worden 
door mensen die dermate gericht zijn op internationalisering dat ze 
de betekenis van het nationale niet meer goed voelen.’ Deze tendens 
vond hij de meest gevaarlijke voor het voorbestaan van het koning-
schap. Beatrix zag hij ‘zittend in de voorhoede van babyboomers’ die 
de gedachte van het internationalisme articuleerden. Hij meende dat 
het nationale zelf deel is geworden van de politieke tegenstellingen 
en dat zichtbaar was dat koningin Beatrix zowel ongelukkig was met 
Fortuyn als met Wilders. Volgens hem begreep zij het oplaaiende nati-
onale sentiment niet en vond ze het waarschijnlijk ‘ordinair’. Hiermee 
werd haar politieke gezindheid duidelijk. Ze zou daardoor niet langer 
boven de partijen staan. Desondanks hoopte Verbrugge – en dit sprak 
ook uit de tekst van Van Zwol – op een vorm van contact van het ko-
ningshuis met het volk ‘dat zich rekenschap geeft van dat nationale 
sentiment in een globaliserende wereld’. Hij was geneigd de ‘zeer ge-
interesseerde en positieve reacties’ van de zijde van de Oranjevereni-
gingen te zien als ‘tekenend voor de situatie’.

Het gaat hier om fundamentele kritiek omdat de problematiek die in 
beide reacties tot uitdrukking komt te maken heeft met zowel de span-
ning tussen de premoderne oorsprong van het koningschap en een 
maatschappij die steeds minder traditioneel is ingesteld, als met het 
specifieke karakter van het Oranjekoningschap, dat zo nauw is ver-
weven met het natiebesef. Wat de premoderne oorsprong van het ko-
ningschap aangaat: hiermee hebben wetenschappers van uiteenlopen-
de disciplines zich beziggehouden. Een belangrijk element waarop ze 
wezen, was het verheven karakter ervan, dat nog steeds doorwerkt in 
het aanzien ervan in de moderne maatschappij.182 De zalving van de 
(Frankische) Karolingische vorsten kwam aan de orde in het eerste 
hoofdstuk en ook het ritueel van de Engelse en Franse koningen die 
vanaf de middeleeuwen tot de achttiende eeuw nog participeerden in 
grootse collectieve gebeurtenissen waarin zij hun heiligheid demon-
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streerden door hun onderdanen via handoplegging te genezen, zijn 
hiervan voorbeelden. Het sacrale element van het koningschap kwam 
eveneens tot uitdrukking in het middeleeuwse denken over gezag en 
religie. Zo beschrijft Ernst Kantorowicz in The King’s Two Bodies dat 
de koning twee lichamen werden toegedacht, zowel een natuurlijk li-
chaam (a Body natural ) als een abstract lichaam (a Body politic) dat 
voor het koningschap staat.183 Als de koning overleed, was er altijd nog 
het symbolische lichaam dat de continuïteit van het koningschap ga-
randeerde. Het verhevene van het koninklijke gezag sprak eveneens 
uit de ceremonieën aan de Europese hoven, culminerend in dat van 
Lodewijk xiv, de Zonnekoning, bij wie het dagelijkse opstaan al tot 
koninklijke plechtigheid werd.

Hoezeer de tijd zich ook aan de koninklijke hoven deed gelden – Da-
vid Cannadine behandelt bijvoorbeeld de verwevenheid van de Britse 
monarchie met de samenleving en de evolutie die het instituut door-
maakte –, vorstelijk optreden bleef omgeven door rituelen, en dit zou 
ook het publiek blijven aanspreken.184 Een duidelijk voorbeeld hier-
van was in 1952 de kroning van koningin Elizabeth ii. Het Nederlandse 
koningschap kent naar zijn aard veel minder ceremonieel, maar Prins-
jesdag laat zien dat er gelegenheden kunnen zijn waarbij ceremonieel 
wordt uitgepakt.

Behalve dat de premoderne oorsprong van het koningschap een 
aanvullende functie kan hebben op een moderne samenleving, kan 
dit ook schuren met een maatschappij die steeds minder traditioneel 
wordt. Treffend komt dit ongemak tot uitdrukking in de titel van een 
artikel van A.E. Komter: ‘De paradox van het moderne koningschap: 
distantie en nabijheid’.185 Zowel de koning als de burgers hebben een 
rol te spelen en zij hebben daarover verwachtingspatronen ten opzich-
te van elkaar, terwijl ze dit ook weer van elkaar kunnen weten. In het 
voorgaande zagen we hoe Beatrix, zich voorbereidend op haar ambt, 
rekenschap gaf van het bijzondere karakter ervan. Ze trachtte dit in 
harmonie te brengen met haar eigen ambities en wist uiteindelijk haar 
formule te vinden. Het resultaat was een modern koningschap, dat wil 
zeggen dat deze koningin optreedt als een professioneel en betrokken 
staatshoofd, dat weet heeft van de essentie van het koningschap. Of 
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zoals Maria Grever de situatie van haar inhuldiging zo treffend schetst: 
‘Terwijl buiten winkelruiten sneuvelden, politieauto’s in brand wer-
den gestoken en de Nederlandse monarchie voor het oog van de we-
reld leek te wankelen, ging Beatrix als in trance op in het ritueel: niet 
meer zichzelf, maar meer dan zichzelf.’186

Op grond van de observatie van de socioloog J.E. Ellemers in ‘Erfe-
lijk bepaald gezag in een moderne maatschappij’ moet het moderne 
koningschap kunnen functioneren in het kader van een ‘rationeel-le-
gaal’ staatsbestel, maar daarbij is charisma een belangrijk en intrinsiek 
element van het koningschap.187 We zouden kunnen stellen dat wat 
deze criteria aangaat het koningschap van Beatrix bij Verbrugge en 
Van Zwol voldoet, maar dat zij wat charisma betreft, twijfel hebben 
bij de jongere generatie. Wat het voortbestaan van het koningschap 
aangaat, wijst Ellemers behalve op het brede draagvlak waarvan opi-
niepeilingen getuigen, op de fascinatie die blijkt uit tal van verschijn-
selen, zoals de vele brieven aan de koningin, de aandacht in de media 
voor royalty, het gegeven dat het koningschap door veel burgers als 
nationaal symbool met ‘een zekere genegenheid’ wordt gekoesterd 
enzovoort. Maar door de grotere openheid en voortgaande nivel-
lering kan charisma ook onder druk komen te staan. Het Koninklijk 
Huis moet zijn rol ‘serieus’ en redelijk binnen de verwachtingen invul-
len. Een ‘bekende Nederlander met een kroontje’ zou onder de maat 
zijn. Veelzeggend is in dit verband de overpeinzing die koningin Wil-
helmina zich eens liet ontvallen dat ‘wanneer alle uitzonderlijke vor-
men, heel het protocolreliëf, zouden wegvallen, het Koningschap wel 
eens zou kunnen verdwijnen, zomaar afvloeien’.188

Prins Willem-Alexander is historicus. Hij kan weten dat in Neder-
land een republikeinse reflex erbij hoort en dat enige scepsis jegens 
een troonopvolger hier evenmin nieuw is.189 Wilhelmina was máár 
een meisje. Juliana zou het moeilijk krijgen zo’n sterke moeder op 
te volgen. Beatrix zou arrogant zijn. Dus waarom zou prins Willem-
Alexander niet enig voorbehoud mogen verwachten. Ook moderne 
vorsten moeten hun prestige verdienen. Daarmee is eigenlijk niets 
mis. Waarom zou aan vorsten deze uitdaging worden onthouden? Bo-
vendien is iemand pas koning na zijn troonsbestijging. Wat charisma 
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aangaat, is het goed te denken aan de observatie van William Pitt, the 
Elder (1708-1778), die zei: ‘There is something behind the throne greater 
than the King himself.’190

De kritiek die Verbrugge en Van Zwol onder woorden brachten 
jegens Oranje als zodanig, dus inclusief koningin Beatrix, en die met 
enige regelmaat de laatste jaren ook merkbaar was in de media en op 
websites, ging in essentie over de twijfel of de Oranjes nog wel oog 
zouden hebben voor de specifieke functie van Oranje in relatie tot 
het natiebesef. Dit ligt zo gevoelig omdat we, zoals Bas Heijne stelt, 
te maken hebben met een situatie waarin een ‘progressieve elite’ met 
een ‘bijna tastbare afkeer’ staat tegenover het nieuwe populisme dat 
gaat over ‘identiteit en gemeenschap in tijden van globalisering en 
immigratie’. De abstracte begrippen, zoals vrijheid, gelijkheid en so-
lidariteit, die hiertegenover worden geplaatst, worden in heftige taal 
beantwoord met verwijzing naar concrete gevallen: ‘echte overlast, 
echte intimidatie, echte haatpraat’. Het gaat meestal om een selec-
tieve uitvergroting en hyperbolische woordkeus (‘straatterroristen’). 
Heijne spreekt van een ‘dodelijke dynamiek’.191 Het is in elk geval een 
uiterst ongemakkelijke dynamiek voor degenen die vorm en inhoud 
moeten geven aan een symbool dat staat voor de nationale eenheid 
en eigenheid. Oranje ondervindt nog steeds veel waardering en sym-
pathie. Uit de kritische reacties blijkt niet zozeer dat de Oranjes hun 
internationale oriëntatie of hun oproepen tot solidariteit wordt kwa-
lijk genomen, maar dat soms de indruk wordt gewekt dat dit onvol-
doende zou gebeuren vanuit de erkenning van en waardering voor 
het eigene van Nederland, een oriëntatie waarvoor het ‘verhaal van 
Oranje’ nu juist aanknopingspunten biedt.



hoofdstuk vii

het gewicht van het 
niet-weegbare

Een schamel discours

De gesignaleerde ambivalentie ten opzichte van de Oranjes werkte 
door in het parlement en in de media. Het prestige van het koningshuis 
was iets waarmee politici altijd terdege rekening hadden gehouden.1 
In de Nederlandse politiek golden het koningshuis en de aftrek van de 
hypotheekrente lang als onderwerpen waaraan je als politicus beter 
niet je vingers kon branden. Dit bleek in 2009 toch wat veranderd. 
De suggesties om een louter ceremonieel koningschap in te voeren, 
konden in dat jaar nog door premier Balkenende worden weggewim-
peld, maar het meer kritische klimaat leidde wel tot aanpassing van de 
bekostiging van de vliegreizen van de Oranjes en van het onderhoud 
van het koninklijke jacht De Groene Draeck.2 Hier en daar werd in de 
media bovendien algauw aangenomen dat koningin Beatrix erop aan 
zou sturen dat er een coalitie tot stand zou komen buiten bemoeienis 
van pvv-leider Geert Wilders.3 In twee kranten van een aan elkaar te-
gengestelde politieke kleur, de Volkskrant en De Telegraaf, werd in 2010 
een veranderde gezindheid in het parlement tegenover de Oranjes ge-
signaleerd, die consequenties zou kunnen hebben voor de toekomsti-
ge staatkundige rol van het staatshoofd.4 Eenzelfde constatering is te 
vinden bij Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen, oud-lid van 
de Eerste en Tweede Kamer (PvdA)en deskundige op het gebied van 
het staatsrecht. In een interview met Elsevier stelde hij onder meer 
zelfs: ‘De vraag die zich over een aantal jaren voor het Koninklijk Huis 
aandient, is: to be or not to be.’5
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Dit mag wat zwaar aangezet lijken, maar de stemming was wat ver-
anderd en daarbij speelde mee dat de politiek een nationaal instituut 
als het koningschap als een ongemakkelijk onderwerp ervaart. Dit 
bleek bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken in de 
Tweede kamer op 17 november 2010.6 Na een eerdere poging, in 2000, 
van de fractievoorzitter van d66 in de Tweede Kamer, Thom de Graaf, 
werd het moment rijp geacht om het functioneren van de monarchie 
opnieuw ter discussie te stellen. Maar in tegenstelling tot De Graaf, 
die, hoewel hij een ‘ceremonieel’ koningschap voorstond, in zijn Jo-
han de Wittlezing nadrukkelijk had gewezen op de betekenis van 
het Oranjekoningschap voor de Nederlandse identiteit en de sociale 
cohesie en bovendien ruimte liet voor een adviserende inbreng van 
het staatshoofd, bleef de argumentatie dit keer uiterst mager.7 PvdA, 
pvv, d66, GroenLinks, de partij voor de Dieren (pvdd)en sp bepleit-
ten een modernisering van de monarchie, die slechts neerkwam op 
invoering van een ‘ceremonieel’ koningschap, zonder veel nadere toe-
lichting. Eventuele constitutionele consequenties of complicaties die 
zo’n stap zou hebben in verband met de relatie tussen de Nederlandse 
Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk, werden er evenmin 
bij betrokken.8 Bovendien werden de begrippen modernisering, ‘ce-
remonieel’ koningschap, het uit de regering plaatsen van het staats-
hoofd en democratisering probleemloos door elkaar gehusseld.

Dit leverde alles bij elkaar een fraai staaltje van genoemde ‘vernieu-
wingsretoriek’ op, die James Kennedy zo kenmerkend acht voor de 
Nederlandse politiek.9 Hierdoor manifesteerde de politieke cultuur 
van Nederland zich in dit debat in al haar schamelheid, waar het erom 
ging de democratische instituties te waarderen binnen een cultuur-
historisch kader, dat wil zeggen ze te zien als aspect van het (immate-
riële) Nederlandse ‘culturele erfgoed’. Ook in de media werd hieraan 
overwegend voorbijgegaan.10

In dit afsluitende hoofdstuk licht ik toe waarom een dergelijke bena-
dering noch recht doet aan het koningschap, noch aan de democratie. 
Ik ga daarbij in op het specifieke karakter van het koningschap, op de 
betekenis van de natie en in verband daarmee op de relevantie van het 
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emotionele element, de ‘gevoelscategorieën van de cultuurnatie’ waar-
van de historicus Willem Frijhoff spreekt en die ik zou willen rekenen 
tot het ‘gewicht van het niet-weegbare’. Ter aanvulling ga ik ook te 
rade bij enige wetenschappers uit andere disciplines dan de geschiede-
nis. Meer in het bijzonder stel ik vervolgens de betekenis aan de orde 
van het narratieve voor een nationale gemeenschap. Voorts werp ik de 
vraag op wat de consequentie ervan zou kunnen zijn als we het begrip 
‘dynamisch erfgoed’ dat Frijhoff hanteert, zouden toepassen op het 
‘verhaal van Oranje’, vooral waar het gaat om de bijdrage die het ook 
thans zou kunnen leveren aan ons identiteitsbesef.11 Zouden zijn op-
vattingen in combinatie met een hernieuwd historisch bewustzijn op 
basis van de beste verhalen en tradities uit de nationale geschiedenis, 
waarvoor de Amerikaanse filosoof Richard Rorty pleit, kunnen leiden 
tot een herijking van het ‘verhaal van Oranje’? Aan de vooravond van 
de herdenking 1813-2013 vind ik het in verband daarmee interessant stil 
te staan bij de verzuchting van Johan Huizinga, die zich in 1913 afvroeg 
wat de reden mocht zijn dat ‘in dit herdenkingsjaar ons de rechte jubel-
toon enige inspanning kost’. Het antwoord hierop kwam terugkijkend 
op 1813 erop neer dat het toen zowel een bekroning als een breuk be-
trof en dat hij een synthese van Oranjeliefde en republikeinse gezind-
heid sindsdien toch eigenlijk miste.12

Veronachtzaamde dimensies

Terugkomend op genoemd parlementair debat over een eventuele 
introductie van een louter ‘ceremonieel koningschap’, vind ik dat 
er redelijke argumenten zijn aan te voeren waarom een staatshoofd 
geen deel zou uitmaken van de regering. Het Spaanse koningschap 
is hier een geslaagd voorbeeld van, maar dit is in het kader van het 
Nederlandse constitutionele koningschap minder relevant. Toen in 
1978 in Spanje de democratische grondwet werd ingevoerd, maakte 
het land na een jarenlange dictatuur een nieuwe start. Het Oranjeko-
ningschap is echter het resultaat van een langdurig historisch proces, 
waarin het ook zijn legitimatie vindt. Van Sas wijst er daarbij op dat 
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het paradoxaal genoeg een ‘product was van de Bataafs-Franse revolu-
tieperiode, en in iets ruimere zin van de maatschappelijke en politieke 
processen die daaraan voorafgingen in de halve eeuw voor 1800’.13 Ver-
volgens is het nauw verweven met de parlementaire democratie en 
vormt het een belangrijk aspect van het natiebesef. We komen dan 
op het terrein van wat de Groningse rechtsfilosoof Meuwissen noemt 
de Gefühlsraum van de natie of het gebied van de symbolische orde 
waarvan de rechtsfilosofe Dorien Pessers spreekt en waar het gaat 
‘om historisch gegroeide collectieve representaties op grond waarvan 
mensen elkaar, hun relaties en de wereld om hen heen kunnen duiden’. 
Zij wijst erop dat die symbolische orde ‘veel minder vatbaar is voor 
rationeel overleg’.14

Deze dimensie kwam uitgebreid en gevarieerd ter sprake tijdens 
genoemd wetenschappelijk congres over de monarchie dat in 2005 
werd gehouden in Groningen. Maar binnen die dimensie wordt een 
pleidooi voor democratisering en modernisering van het koning-
schap wat oneigenlijk. Behalve dat er tijdens het congres bekende 
aspecten van het koningschap werden behandeld zoals de symbolise-
ring van de eenheid en continuïteit van de natie, werd er uitgebreid 
ingegaan op de betekenis van het koningschap voor de rituelen die 
een samenleving nodig heeft.15 Te denken valt aan plechtigheden als 
de inhuldiging van een nieuwe vorst en Prinsjesdag. Bagehot, die het 
koningschap kenschetste als ‘een familie op de troon’, had erop gewe-
zen dat het met zijn huwelijken, doopplechtigheden en begrafenissen 
de rituelen kende waaraan het in de parlementaire democratie te veel 
ontbrak. Het ‘theater van de staat’, waaraan voor menigeen iets van 
folklore kleeft, krijgt met een verwijzing naar de socioloog Durkheim, 
die al wees op de integrerende functie van rituelen, zijn maatschappe-
lijke nut. De behoefte om deze rituelen ‘een vorm van glorie’ (woor-
den van Kossmann) te verlenen en het verschil tussen gezag en macht, 
kwamen eveneens ter sprake.16 Dit laatste wil zeggen dat het koning-
schap gezag kan uitstralen zonder dat de koning reële macht heeft. De 
glorie van het koningschap was voor oud-d66-politicus en minister 
van Staat Van Mierlo overigens een reden om ervoor te pleiten dat de 
Koning lid zou blijven van de regering, omdat anders de macht zich 
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buiten de glorie zou afspelen.17 Verder werd er bijvoorbeeld op gewe-
zen dat in tijden van nood en rampen, zoals het respectievelijk optre-
den van Juliana en Beatrix tijdens de watersnoodramp in 1953 en de 
Bijlmerramp in 1992, het koningschap symbool staat voor verbonden-
heid en compassie met de getroffenen.18

Als er op grond van de bijdragen tijdens het congres een indruk zou 
kunnen worden genoemd wat betreft de relatie tussen de democra-
tie en het koningschap, dan is het deze dat een instituut dat niet aan 
het democratische denken is ontsproten, desondanks dienstbaar kan 
zijn aan een democratische samenleving omdat de ermee verbonden 
ideeënwereld en de symboliek waarvoor het staat dimensies bieden 
waaraan het functionele rationalisme, dat zich zo sterk doet gelden in 
de moderne samenleving, voorbijgaat.19

Het besef dat het om een complexe materie gaat en dat hierbij de his-
torische context wel zo relevant is, bepaalde niet direct de toon van 
genoemd parlementaire debat in 2010 over modernisering van het 
koningschap. PvdA-woordvoerder Pierre Heijnen verloor zich zeker 
niet in brede bespiegelingen, laat staan over de geschiedenis.20 Als hij 
zich echter wat had verdiept in de geschiedenis van zijn partij, zou 
hij hebben beseft dat hij dreigde te breken met een traditie. Hoewel 
menige sociaaldemocraat de voorkeur gaf aan de republikeinse staats-
vorm, in elk geval in theorie, werd er vanaf de jaren 1930 wel degelijk 
rekening gehouden met de historische lotsverbondenheid van Ne-
derland met Oranje. Wiardi Beckman leek echter vergeten. Hoewel 
d66-woordvoerder Alexander Pechtold kunstgeschiedenis studeerde 
en zijn sp-collega Ronald van Raak geschiedenis, gaven zij evenmin 
een degelijke historische en staatsrechtelijke onderbouwing van hun 
standpunt. Voor Pechtold bleek de overweging van zijn voorganger 
Van Mierlo niet relevant.

Premier Mark Rutte – eveneens historicus – gaf wel een meer histo-
risch onderbouwde uiteenzetting waarom hij zich tegen de gedachte 
van een ‘ceremonieel’ koningschap verzette. Hij wees erop dat het 
hem voorkwam dat een aantal fracties krampachtig wilde moderni-
seren, zonder dat er invulling werd gegeven aan het begrip ‘modern’, 
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of dat werd aangegeven wat men dan wel onder ‘ceremonieel koning-
schap’ zou verstaan. Rutte noemde ceremonieel koningschap daarom 
een ‘fopspeenwoord’, en hij waarschuwde voor moderniseren als ‘on-
herstelbaar verbeteren’.

Deze opstelling van de minister-president paste in de lijn van zijn 
naoorlogse voorgangers die zich beijverden het koningschap als nati-
onaal instituut, nauw verweven met de parlementaire democratie, te 
beschermen. Hieronder valt de rol van premier Marijnen (1963-1965) 
tijdens de Irene-crisis en vooral die van de drie sociaaldemocratische 
premiers Drees, Den Uyl en Kok, toen het respectievelijk ging om 
de Greet Hofmans-affaire, de Lockheed-affaire en het huwelijk van 
de prins van Oranje met Máxima Zorreguieta. In 1971 kapittelde de 
antirevolutionaire minister-president Biesheuvel (1971-1973) prins 
Bernhard vanwege zijn suggestie, in een interview met NRC Handels-
blad gedaan, dat de ‘regering voor een jaar of twee plein pouvoir van 
de Kamer zou moeten vragen voor alles, behalve misschien voor de 
ratificatie van een buitenlands verdrag’.21 Volgens de prins zou dit de 
regeerbaarheid ten goede komen omdat de regering zo pas echt zou 
kunnen werken en niet de helft van de tijd behoefde te besteden aan 
het beantwoorden van vragen van Kamerleden.22 Ook deze interven-
tie zou ik als beschermend gedrag willen beschouwen, voortvloeiend 
uit de ministeriële verantwoordelijkheid omdat het handhaven van de 
zuivere constitutionele verhoudingen hiertoe moet worden gerekend.

Als voornaamste argument tegen het huidige systeem voerden de 
voorstanders van een ‘ceremonieel’ koningschap aan dat van een er-
felijk ambt bij voorbaat geen enkele invloed zou mogen uitgaan, om-
dat dit niet democratisch en daarmee niet meer van deze tijd zou zijn. 
Oud-premier Wim Kok stelde daar eerder tegenover dat de tegenstan-
ders van de adviserende functie van het staatshoofd de begrippen ad-
visering en besluitvorming door elkaar halen.23 Hij wees nadrukkelijk 
de veronderstelling van de hand dat eventuele invloed van het staats-
hoofd op de besluitvorming strijdig zou zijn met de democratie. Hij 
vindt dat dit voorbijgaat aan de realiteit van de besluitvorming in een 
democratie. Er moet immers onderscheid worden gemaakt tussen me-
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ningsvorming en besluitvorming. In een open maatschappij wordt van 
alle kanten, via media, belanghebbenden, ambtenaren en lobbyisten, 
geprobeerd de meningsvorming die voorafgaat aan de besluitvorming 
te beïnvloeden. Politici die de uiteindelijke beslissing moeten nemen, 
kunnen bovendien altijd nog beïnvloed worden door mensen uit hun 
directe omgeving, zoals hun gezin, familie of vrienden. Beïnvloeding 
is dus nooit uit te sluiten, en dit moet dan ook niet worden gesug-
gereerd. Kok zou het inconsequent en ook nog eens contraproductief 
vinden als de mening van de koningin, omdat het hier het onschend-
bare staatshoofd betreft, niet bij de meningsvorming zou worden be-
trokken wanneer het om waardevolle adviezen gaat. De kern is dat een 
politicus tot een besluit komt waar hij/zij achter staat en er vervolgens 
ook de volle verantwoordelijkheid voor aanvaardt. Het standpunt van 
de adviseurs is dan niet meer relevant.

Volgens de notitie die het kabinet-Kok in 2000 naar de Kamer stuur-
de, bleef de Koning daarom lid van de regering en behield hij nadruk-
kelijk de klassieke rechten die Walter Bagehot de Koning toedacht, 
dat wil zeggen: het recht to be consulted, to encourage and to warn. 
Handhaving van dit uitgangspunt laat overigens onverlet dat het hui-
dige systeem, waarbij door het staatshoofd tal van handtekeningen 
worden gezet onder wetten, verdragen, benoemingen, koninklijke 
besluiten enzovoort, zou kunnen worden vereenvoudigd, en nergens 
ligt wettelijk vast dat het staatshoofd, zoals nu, vanaf het begin bij de 
formatie dient te worden betrokken. Wat overigens niet betekent dat 
het wegvallen van het staatshoofd als ‘procesbegeleider’ een vanzelf-
sprekende verbetering zou inhouden.24

Dit alles bleek in 2010 echter niet mee te spelen bij de parlementaire 
meerderheid die via de PvdA/sp-motie Heijnen/Van Raak de minister-
president vroeg om een visie op ‘modern koningschap’, wat dit dan 
ook mocht voorstellen.25 Daardoor leek deze actie toch vooral een ge-
conditioneerde reflex van politieke groeperingen die niet weten wat 
ze zich moeten voorstellen bij de cultuurhistorische context van de 
democratie en die daardoor in de veronderstelling verkeren dat het 
een teken van progressiviteit is om elk moment dat zich aandient te 
benutten om de rol van de Koning verder terug te dringen. Er werd 
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bijzonder gemakkelijk voorbijgegaan aan de betekenis die instituties 
voor een samenleving kunnen hebben. Al vroeg en bij herhaling heeft 
bijvoorbeeld socioloog Anton Zijderveld hierop gewezen, ook waar 
dit het Nederlandse koningschap betreft.26 Hij acht instituties van be-
lang ‘voor het evenwicht van rationaliteit en irrationaliteit in mens, 
maatschappij en cultuur’ en ze bieden bovendien oriëntatie. Het staat 
voor hem vast dat ook de moderne wereld niet zonder instituties kan, 
hoezeer ze overigens ook van karakter kunnen veranderen. Zijderveld 
waarschuwt voor een toenemend onvermogen zich iets voor te stellen 
bij symboolwaarde. Sprekend over het koningschap: ‘We willen we-
ten wat in een democratisch bestel de politieke en bestuurlijke func-
ties van een staatshoofd zijn. Maar de vraag naar de functies zonder 
de symboolwaarde is dodelijk.’ Ook in genoemd debat bleef de vraag 
waarom en hoe een samenleving zo zorgvuldig mogelijk met een cul-
tuurhistorisch bepaald instituut als het koningschap om zou kunnen 
gaan, volstrekt onderbelicht. Het was daarom begrijpelijk dat Marc 
Chavannes in NRC Handelsblad naar aanleiding ervan waarschuwde 
dat we wel een beetje zuiniger zouden mogen zijn op onze instituties.27

Heijnen zou het PvdA-standpunt in 2011 nuanceren. In de zomer 
van dat jaar verscheen een advies van een PvdA-commissie ad hoc 
‘Actualisatie toekomst Koningshuis’, bestaande uit deskundigen en 
onder voorzitterschap van J. van den Berg, waaruit meer oog bleek 
voor de functie van het koningschap, zowel waar het zijn constitu-
tionele plaats in de democratie aanging, als waar het de rol van het 
koningschap binnen de Nederlandse samenleving in bredere zin be-
trof. Hierbij ging ook aandacht uit naar de historische context, en niet 
onbegrijpelijk werd nu wel verwezen naar Wiardi Beckmans kijk op 
de vaderlandse geschiedenis.28 Het werd raadzaam geacht dat de Ko-
ning geen rol meer zou spelen in de kabinetsformatie en niet langer de 
symbolische functie van voorzitter van de Raad van State zou vervul-
len, maar men was er wel voor dat de Koning deel bleef uitmaken van 
de Regering en dan volgens Bagehots taakomschrijving.29



397

De natie

De natie en haar democratische instituties, gedeelde verhalen en so-
ciale cohesie, er zijn mindere zaken. Laat ik vooropstellen dat ik noch 
overwaardering, noch bagatellisering van de natie en de natiestaat en 
wat daarmee samenhangt verstandig acht. De negentiende eeuw met 
zijn nationalistische en imperialistische conflicten en de twintigste 
eeuw met twee wereldoorlogen zijn voldoende om ons te laten zien 
dat het bij nationalisme om een complex verschijnsel gaat en dat het 
maar al te gauw kan verworden.30 Mochten we dit zijn vergeten, dan 
waren er altijd nog de wrede conflicten op de Balkan, aan het einde 
van dezelfde eeuw na de val van het communisme, om ons hieraan te 
herinneren. Hoewel het voor de duidelijkheid geen kwaad kan te ver-
melden dat ditzelfde communisme ondanks zijn universalistische ori-
entatie qua slachtoffers niet onderdeed voor het particularistische na-
tionalisme.31 Terugkomend op het nationalisme, houdt niet alleen het 
verleden een waarschuwing in, met het oog op toekomstige ontwikke-
lingen zou een enghartig nationalisme eveneens perspectiefloos zijn. 
Zowel de grenzeloosheid van de milieuproblematiek als de beperkte 
schaal van de economieën van de Europese natiestaten in relatie tot 
een verschijnsel als globalisering is in dit opzicht veelzeggend genoeg.

De natiestaat mag echter zijn beperkingen en nadelen hebben, er 
kan sprake zijn van ‘dubbel functieverlies’ door overdracht van be-
voegdheden aan multinationale instellingen en door decentralisatie 
en regionalisatie en de verschijning van nieuwe netwerken, deson-
danks is hij nog steeds de basis van de parlementaire democratie.32 
Tevens zijn essentiële verworvenheden als de verzorgingsstaat en de 
rechtsstaat resultaten van de binnen de nationale staat gehuldigde 
opvattingen over solidariteit en recht, terwijl in het kader van inter-
nationale samenwerking de natiestaat nog steeds de prominente ac-
tor is.33 Een effectief en democratisch controleerbaar alternatief ligt 
vooralsnog niet in de lijn der verwachtingen. Eerder rest er het schrik-
beeld dat Jean Marie Guéhenno schildert in Het einde van de democra-
tie.34 In dit perspectief verdwijnt de democratie doordat de natiestaat 
als territoriale basis ervan verbrokkelt en opgaat in oncontroleerbare 
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bindingen, verplichtingen en invloedssferen.
De natie kan een ‘verbeelde gemeenschap’ zijn, we kunnen welis-

waar meer dan voorheen weten van andere landen en andere volken 
via vakanties, radio, televisie en internet, het mag waar zijn dat we ons 
met meerdere bindingen kunnen identificeren (je bent zwart, man, 
vrouw, homo, gereformeerd of moslim), ook zal het begrip ‘nationaal 
besef ’ een wat andere connotatie hebben dan vroeger – bijvoorbeeld 
een veel lichtere – en zelfs kan de betrokkenheid bij de natie aan ver-
andering onderhevig zijn gedurende eenzelfde mensenleven, maar 
het natiebesef laat zich niet ongestraft veronachtzamen.35 Niet alleen 
op pragmatische gronden is er geen reden om de natiestaat te bagatel-
liseren, ook emotioneel heeft de relativering van de natie voor velen 
kennelijk grenzen. Het natiebesef is daarom nog steeds politiek rele-
vant en de bezinning erop is zinvol.

Het gewicht van het niet-weegbare

Genoemde verschijnselen als natie en natiebesef, koningschap, my-
then, symbolen en verhalen over een gedeeld verleden behoren tot de 
niet-weegbare grootheden en werden onder intellectuelen geruime 
tijd tot de non-issues gerekend, temeer omdat een moderne levens-
instelling dit ook veronderstelde.36 De vraag waardoor mensen zich 
ergens bij betrokken voelen of zich in iets of iemand herkennen en wat 
dat dan inhoudt, werd geruime tijd – en wordt vaak nog – beschouwd 
als irrationeel en daarmee als niet ter zake doende afgedaan, en dat 
terwijl mensen in tijden van verandering in de samenleving er juist toe 
neigen terug te grijpen op begrippen als cultuur en nationale identi-
teit.37 Maar dit kan ook een regressief effect hebben. De benadering 
van Willem Frijhoff, die wijst op de betekenis van ‘de gevoelscatego-
rieën van de cultuurnatie die we allen hebben geïnternaliseerd’, zonder 
dat hij uitgaat van een essentialistisch gedachte historische identiteit 
van het Nederlandse volk, spreekt me aan.38

Het lijkt me echter ook zinnig te zien wat vanuit andere disciplines 
hierover te zeggen zou zijn. De onderschatting of ontkenning van 
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de betekenis van het emotionele element in de samenleving is geba-
seerd op de veronderstelling dat maatschappij en cultuur uiteinde-
lijk volledig zouden worden bepaald door rationaliteit en als gevolg 
hiervan werd het irrationele gerekend tot de restverschijnselen uit 
een voorbije tijd. Deze manier van denken is wijdverbreid en vindt 
bijvoorbeeld grond in de opvatting van de Duitse socioloog M. We-
ber dat modernisering inhield dat de wereld steeds meer ‘onttoverd’ 
zou geraken. Maar zo simpel ligt het niet. Behalve dat dit niet in over-
eenstemming is met de opvatting van de socioloog E. Durkheim, die 
religie als een essentieel aspect zag van elke samenleving, signaleerden 
ook andere sociologen tegengestelde tendensen.39 A.C. Zijderveld 
constateert dat het moderniseringsproces een groeiende spanning 
te zien geeft tussen het individu en de rationele orde.40 Stef Aupers 
concludeert enige decennia later in zijn studie In de ban van moderni-
teit dat modernisering niet noodzakelijk leidt tot onttovering van de 
wereld, maar ook pogingen te zien geeft om de wereld te ontvluchten 
en zelfs opnieuw te betoveren. Daarom ziet Aupers in tegenstelling 
tot Weber modernisering niet simpelweg als een ‘triomf van de rede’ 
maar als een ‘complexe wisselwerking tussen rationalisering en sub-
jectivering’.41 Het lijkt er kortom op dat het emotionele zo zijn claim 
heeft in de samenleving en dat we daaraan niet probleemloos voorbij 
kunnen gaan.

Ook blijkt dat de grenzeloosheid van het moderne leven kan leiden 
tot een herwaardering van begrenzing. Dat wil zeggen dat maatschap-
pelijke verschijnselen als globalisering, individualisering en ontideolo-
gisering de behoefte aan eigenheid, herkenbaarheid en gemeenschap 
lijken te versterken. Kennedy signaleert vanaf midden jaren 1980 een 
toenemend gevoel dat het publieke domein leeg was geworden.42 Het 
besef dat dit consequenties zou kunnen hebben voor de kijk op de 
natie, sprak al uit eerdergenoemde publicaties van Couwenberg, die 
hiermee heel vroeg was, en van Bolkestein, Scheffer en anderen.43 Op 
grond hiervan signaleerde de liberaal Bolkestein immers het gemis 
van een ‘bezielend verband’ en meende de sociaaldemocraat Scheffer 
dat het zonder ‘wij’ niet gaat en dat minima moralia voor een samen-
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leving onmisbaar zijn.44 Nederland vormde hierin geen uitzondering. 
Integendeel, de Nederlandse publicaties maakten deel uit van een 
internationale tendens tot reflectie op democratie, sociale cohesie en 
nationale zingeving die sinds de val van de Berlijnse Muur een nieuwe 
stimulans lijkt te hebben gekregen en waarover de publicaties veelal 
min of meer eenzelfde richting op gingen. Voorbeelden hiervan geven 
onder anderen Francis Fukuyama, Peter Sloterdijk, Michael Walzer en 
Rüdiger Safranski.

Francis Fukuyama schetst in The End of History and the Last Man uit 
1992 en ook in latere geschriften de moderne democratie als lege huls, 
waarvan de kwetsbaarheid hem zorgen baart. Zijn ‘laatste mens’ kan 
namelijk nergens meer trots op zijn, voelt zich met niets meer verbon-
den en is een lusteloos en ongeïnspireerd wezen. De gemeenschaps-
waarden dreigen in zo’n situatie in verval te geraken.45 De Duitse fi-
losoof Peter Sloterdijk stelde in 1993 in Im selben Boot – Versuch über 
die Hyperpolitik dat de moderne mens lijdt aan Zugehörigkeitspatholo-
gen.46 Dat wil zeggen dat we niet meer weten waartoe we behoren en 
daardoor identiteitsproblemen hebben. We zouden ons daarom weer 
moeten richten op de gemeenschap waartoe we behoren en op haar 
oorsprong. De actualiteit van deze thematiek wordt onderschreven 
door de Amerikaanse politieke filosoof Michael Walzer in Thick and 
Thin. Moral Argument at Home and Abroad. Hij constateerde hier in 
1994: ‘All over de world today […] men and women are reasserting their 
local and particularist, their ethnic, religious and national identities.’ 47

De Duitse filosoof Rüdiger Safranski onderkent de mogelijkheden 
die communicatie, techniek en transnationale verbanden tegen-
woordig te bieden hebben, en gelet op eerdere uitwassen acht hij 
een voorbehoud ten opzichte van nationalisme alleszins te billijken. 
Maar verontrust over de gevolgen van het kennelijk niet te stuiten 
proces van globalisering, stelde Safranski zich in essayvorm in 2003 de 
vraag: Wieviel Globalisierung erträgt der Mensch? 48 Hij spreekt liever 
van globaliseringen dan van globalisering omdat het geen homogeen 
proces betreft, maar er feitelijke globaliseringen (op het terrein van 
de economie, communicatie enzovoort) te onderscheiden zijn.49 Hij 
onderscheidt voorts globalisme als idee of ideologie waarbij deze het 
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karakter krijgt van een eis. Die zou zich doen gelden ten opzichte van 
de economie, ten opzichte van de natuur, maar ook – en hiertoe zal ik 
me beperken – als antinationalisme, waarin het globalisme zich, nor-
matief, met een kosmopolitische inslag manifesteert. Maar in kosmo-
politisme gelooft hij niet: ‘Alleen in goed gedoseerde porties kunnen 
mensen enthousiasme oproepen.’

Ook de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis wijst op de beteke-
nis van een eigen nationale achtergrond. ‘Alleen wie zo’n achtergrond 
heeft, kan zich veilig kosmopoliet voelen.’50 Dit komt overeen met de 
visie van Safranski, die spreekt van een ‘antropologische basisvoor-
waarde dat mobiliteit en openheid naar de wereld met plaatsgebon-
denheid in evenwicht gebracht moet worden’. Anders gezegd: kos-
mopolitisch denken krijgt pas zin waar a sense of belonging principieel 
wordt erkend. Daarom stelt Safranski dat hij – al is het maar op antro-
pologische gronden – waarde hecht aan het begrip Heimat. Joost van 
den Vondels zeventiende-eeuwse wijsheid dat de liefde tot zijn land 
eenieder is aangeboren, wordt in dit moderne essay daarmee toch nog 
eens bevestigd.

Uit het voorgaande blijkt dat datgene wat niet weegbaar is, toch zo 
zijn gewicht kan hebben. Dat wil zeggen dat het juist niet-rationele 
overwegingen en bindingen zijn die de basis vormen voor de sociale 
cohesie die een democratie nodig heeft om levensvatbaar te zijn. Dit 
geldt voor het natiebesef en voor de emoties, ideeën en verhalen die 
daarmee zijn verbonden, zoals in de Verenigde Staten de mythe van 
het land van de ongekende mogelijkheden – The American Dream – en 
het verhaal van de Pilgrim Fathers, of zoals in Nederland het ‘verhaal 
van Oranje’ en het daarmee verbonden Oranjegevoel. Het was dan ook 
met betrekking tot de Oranjeliefde dat de pragmatische wijsheid van 
oud-premier W. Drees luidde dat gevoelens in de werkelijkheid nu 
eenmaal meespelen en daarin hun betekenis hebben.51

Het ligt voor de hand hier in het kader van dit onderzoek, waarin de 
betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ voor het Nederlandse natiebe-
sef centraal staat, meer in het algemeen stil te staan bij het verhalende, 
het narratieve element in een samenleving. Zoals aan de orde kwam, 
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heeft in het ontstaan van public theologies het verhalende element van 
het begin af een uiterst belangrijke rol gespeeld. Het ‘christelijk-na-
tionale concept’, de public theology van orthodox-protestants Neder-
land, is nauwelijks denkbaar zonder de duiding van de geschiedenis 
door Groen van Prinsterer. Zijn tegenstanders, historici als Fruin en 
Blok, wisten daarentegen met hun interpretatie het liberale natiebe-
sef te voeden. Ook na de Tweede Wereldoorlog zouden De Zeeuw, 
Norel en anderen met hun populaire publicaties het idee van ‘God, 
Nederland en Oranje’ nog enige tijd levend houden. Maar ook als 
we, gelet op verschijnselen als ontideologisering, veronderstellen dat 
public theologies in de westerse wereld waarschijnlijk nooit meer een 
impact als voorheen zullen krijgen, en als we het verdwijnen van ge-
sloten wereldbeelden zelfs kunnen waarderen, dan wil dit niet zeggen 
dat gedeelde verhalen geen zinnige bron van inspiratie zouden kun-
nen bieden.

Meer recente beschouwingen over de betekenis van het verhaal zijn 
bijvoorbeeld te vinden bij de Franse filosoof Paul Ricoeur. Voor hem is 
de mens een verhalend wezen wiens oriëntatie in het leven vooral een 
narratieve structuur heeft. Dit betekent dat de menselijke identiteit 
een kwestie is van verhalen die zin en samenhang bieden aan het be-
staan van individu en gemeenschap. Om de mens te begrijpen, zullen 
we daarom verhalen, mythen en symbolen serieus moeten nemen, ook 
waar het esthetische, ethische, politieke en religieuze fenomenen in 
de hedendaagse cultuur betreft. Het gaat daarbij niet zozeer om het 
weten als wel om het verstaan.52 Het is daarom geen wonder dat Ro-
bert Bellah, die het begrip civil religion introduceerde, ook verwijst 
naar Ricoeur om de betekenis van de historie en de mythe als inspi-
ratiebronnen voor de natie te onderbouwen. Voor Bellah is het narra-
tieve zo basaal voor de mens dat hij stelt: ‘We are embodied, storytelling 
animals, and it is a “myth” in the pejorative sense to imagine otherwise.’53

Relevant is in dit verband ook het werk van de Amerikaanse filo-
soof Richard Rorty. Bij hem komen het inzicht in het tekort van het 
‘moderniteitsparadigma’, de onderkenning van de betekenis van 
‘narratieven’ voor een nationale gemeenschap en de waardering van 
patriottisme in zijn werk samen. Hij is ervan overtuigd dat het rati-
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onalisme van de verlichting weliswaar essentieel was voor het begin 
van de liberale democratie, maar dat het door de mand is gevallen en 
zelfs een hinderpaal is geworden voor de instandhouding en voort-
gang van democratische samenlevingen. Deze pragmatist gelooft niet 
meer dat morele theorieën en een beroep op universele waarden al-
leen voldoende richtinggevend kunnen zijn. Hij verwacht meer van 
ervaring en van verhalen waarin deze ervaring wordt weergegeven. 
Zo kunnen de historische ervaring en de geschiedbeoefening oriën-
tatiemomenten bieden voor een omgang met de wereld.54 Het meest 
concreet over de betekenis van natiebesef wordt Rorty in Achieving 
Our Country (1998). De aard van zijn patriottisme wordt meteen dui-
delijk in de openingsalinea: 

National pride is to countries what self-respect is to individuals:  
a necessary condition for self-improvement. Too much national 
pride can produce bellicosity and imperialism, just as excessive self-
respect can produce arrogance. But just as too little self-respect makes 
it difficult for a person to display moral courage, so insufficient 
national pride makes energetic and effective debate about national 
policy unlikely. Emotional involvement with one’s country-feelings 
of intense shame or of glowing pride aroused by various parts of its 
history, and by various present day national policies – is necessary  
if political deliberation is to be imaginative and productive.55

Het patriottisme is hier geen doel in zichzelf, de risico’s ervan worden 
onderkend en om zijn intentie nog eens te verduidelijken, verwijst 
Rorty met instemming naar Tennyson, die de hoop uitsprak dat de 
soevereiniteit van de Verenigde Staten ooit zou komen te vallen on-
der ‘the Parliament of Man, the Federation of the World’. Hij ziet hier 
ook een taak weggelegd voor de elite omdat naties erop zouden ver-
trouwen dat kunstenaars en intellectuelen beelden scheppen van en 
verhalen vertellen over het nationale verleden. Hierbij past zijn kijk 
op de strijd om politiek leiderschap, die hij gedeeltelijk beschouwt als 
een strijd over de vraag hoe de natie tegen zichzelf wil aankijken.56 Vol-
gens Rorty werden alle Amerikaanse hervormingsbewegingen, zoals 
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de strijd tegen de slavernij en hervormingen uit de jaren 1930, gezien 
als resultaten van burgerdeugd en vaderlandsliefde die op bekrompen 
en egoïstische elites waren bevochten. Daarom zouden progressieve 
intellectuelen beter een moratorium kunnen afkondigen op theorieën 
en moeten inspelen op patriottisme.57

Rorty verwacht weinig van de opvattingen van de Duitse socioloog 
en filosoof Jürgen Habermas. Diens ‘universalisme’ zou voorbijgaan 
aan de verbeeldingskracht waarop Rorty de burger wil aanspreken. 
Zijn Verfassungspatriottismus, waarbij de grondwet de inspiratie van 
de natie vormt, beschouwt Rorty als te elitair omdat een abstractie als 
een grondwet geen mobiliserend effect kan hebben.58 Zoals eerder ter 
sprake kwam, legden in Nederland de herdenkingen van de Grond-
wet het af tegen de inhuldigingen (1898, 1948) van de Oranjevorstin-
nen Wilhelmina en Juliana. Rorty, die Habermas een al te intellectu-
alistische benadering van de politiek verweet, zou dit verschijnsel als 
een bevestiging hebben kunnen ervaren.

Van Rorty’s ‘actualiseren van narratieve opvattingen over onszelf op 
ons best’, wat wil zeggen dat we in het heden uit de verhalen over pres-
taties uit het verleden inspiratie trachten te putten, verwacht ik meer. 
Er is in principe namelijk niets mis mee dat de nationale identiteit een 
subjectieve basis zou hebben. Het voordeel hiervan is juist dat deze 
hierdoor als reëel wordt ervaren door de meesten die tot de nationale 
gemeenschap behoren. Bij Rorty en ook bij iemand als de politicoloog 
van Catalaanse afkomst Monserrat Guibernau, die hier wat nader op 
ingaat, is het de bedoeling dat het natiebesef leidt tot een patriottis-
me dat insluit, maar dat niet bij voorbaat uitsluit.59 Het behoeft geen 
afsluiting te betekenen naar de wereld of naar Europa en evenmin zou 
het in principe een afwijzing inhouden van de inbreng van immigran-
ten, in zoverre zij de basiswaarden van de liberale democratie respec-
teren. Dus geen beroep in enghartige zin op een vaderlands verleden, 
maar wel vallen onder dit natiebesef ‘analyses in termen van grens-
overschrijding, cross-culturele uitwisseling en culturele interactie’, 
de aanpak die Frijhoff historici aanraadt.60 Ik zou het daarom willen 
kenschetsen als een ‘verlicht patriottisme’. Dit kan samenhang bieden 
en in combinatie met Rorty’s ‘narratieve opvattingen over onszelf op 
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ons best’ kan het inspireren en als zodanig fungeren als basis voor een 
‘didactische dialoog’ binnen de natie. Ook Guibernau, die spreekt van 
‘cosmopolitan nationalism’, ziet daarbij een rol weggelegd voor de elite. 
De elites moeten daarom niet voorbijgaan aan het natiebesef, want 
juist door de waardering ervoor te helpen ontwikkelen, kan er eer-
der een veilige ontvankelijkheid voor het ‘andere’ tot stand worden 
gebracht en hierdoor wordt mentale verruiming van de nationale ge-
meenschap vergemakkelijkt. Deze visie sluit weliswaar aan bij eerder 
vermelde opvattingen van Safranski en Achterhuis, maar is bepaald 
nog geen gemeengoed.

Noblesse oblige

Er is dus een heroriëntatie nodig bij de elites, zeker in Nederland, waar 
volgens verschillende waarnemers een elitair postnationalisme een 
populistische reactie provoceerde.61 Een samenleving kan niet zonder 
elites, maar hun legitimiteit hangt wel af van hun solidariteit met en 
dienstbaarheid aan die samenleving. Wordt hieraan voorbijgegaan, 
dan ontvalt de basis eraan en gelden Nietzsches woorden: ‘Es giebt 
Manchen, der seinen letzten Werth wegwarf, als er seine Dienstbarkeit 
wegwarf.’62 Elites zouden voortaan meer oog moeten hebben voor de 
nadelige gevolgen van de meritocratische tendens in de maatschappij 
en hun dienstbare taak ten opzichte van de nationale gemeenschap 
moeten hernemen. Natiebesef is nu eenmaal een realiteit en waar het 
gebanaliseerd raakt doordat het niet meer in verband wordt gebracht 
met morele oriëntaties, dient de elite zich dit aan te trekken. Immers: 
noblesse oblige.

Omdat democratie in principe optimale participatie in opinie- en 
besluitvorming veronderstelt, is het aan de elite om te zorgen voor een 
meer gelijkwaardige uitgangspositie voor de niet-intellectueel, zodat 
deze zo min mogelijk wordt belemmerd in zijn participatie. Ook van-
uit deze optiek, dat wil zeggen om de betrokkenheid bij en de toegan-
kelijk van het publieke leven te bevorderen, zou een minder abstracte 
benadering van het politieke en maatschappelijke leven noodzakelijk 
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zijn. Hiermee verdraagt zich geen intellectualisme. Behalve dat de his-
toricus en socioloog J.A.A. van Doorn in zijn inaugurele rede bij de 
aanvaarding van de Francqui-leerstoel van de Universiteit Antwerpen 
in 1994 bij de intellectuele elite een ‘gebrek aan respect voor de con-
creetheid van het maatschappelijk leven’ signaleerde, verweet hij de 
intellectuelen hun hybris, een combinatie waardoor ze politiek nogal 
eens tekort zouden zijn geschoten.63 Waar Ricoeur, Rorty en anderen 
wijzen op de betekenis van ervaringen en van gedeelde verhalen om 
het theoretische te compenseren, noemt Van Doorn het een kwestie 
van common sense om een belangrijke plaats te geven aan de ervaring. 
‘Ervaring is het sleutelwoord,’ zo stelt hij zelfs.64 Verhalen en ervaring 
liggen hier in elkaars verlengde. Via de ervaring kan wijsheid van ge-
neraties worden overgedragen, zoals deze bijvoorbeeld in recht en 
moraal, in de politieke traditie en in staatkundige instituties is vervat. 
Gedeelde verhalen die verweven zijn met het historisch bewustzijn 
spelen mee in het natiebesef en stimuleren de verbeeldingskracht. Er 
is zo een gemeenschappelijk kader mogelijk waarbinnen abstracties 
worden gerelativeerd, en er ruimte is voor emotionele betrokkenheid. 
Rorty bepleit daartoe een hernieuwd historisch bewustzijn.

Een progressieve intellectueel die bij Rorty te rade zou gaan, wordt 
niet alleen geconfronteerd met een sterke relativering van het ratio-
nele en abstracte, maar krijgt tevens te verstaan dat hij zich meer be-
wust zou moeten zijn van de ironie van zijn overtuiging, dat wil zeg-
gen van het toevallige karakter ervan.65 Dus op grond waarvan zou 
enig dedain ten opzichte van een even toevallig natiebesef gerecht-
vaardigd zijn?

Dat politici het patriottisme niet altijd veronachtzamen, bewijst de 
Amerikaanse president Barack Obama met zijn veelgeprezen inaugu-
rele rede uit 2009. Het is een rede geworden die geheel paste binnen 
de cultuurhistorische context van de Amerikaanse politiek. Dat wil 
zeggen dat er ruimschoots in wordt verwezen naar de Amerikaanse 
geschiedenis en naar God en dat de rede daarmee volledig is opgezet 
in de geest van de Amerikaanse civil religion, zoals Robert Bellah dit 
eerder bij andere presidenten signaleerde. Obama sprak bijvoorbeeld 
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van de Amerikanen als een volk dat de idealen van de voorouders, 
zoals vervat in de stichtingsdocumenten, was trouw gebleven. Hij 
riep zelfs, romantiserend, het beeld op van de pioniers die, als kleine 
groep patriotten in de allerkoudste maand in het jaar van Amerika’s 
geboorte bijeengehurkt zaten ‘rond een stervend kampvuur aan de 
oever van een ijzige rivier’. De president bracht zijn toekomstig beleid 
als herbevestiging van het doorzettingsvermogen en van de grootheid 
van het land, dat wil zeggen dat het neerkwam op een keuze voor een 
betere geschiedenis. Het ging erom ‘dat kostbare geschenk, dat nobele 
idee, te propageren, dat is doorgegeven van generatie op generatie: die 
door God geschonken belofte dat iedereen gelijk is, dat iedereen vrij 
is en dat iedereen de kans moet krijgen om zijn volledige portie geluk 
na te streven’.

Obama wees op de economische crisis en op de staat van oorlog 
waarin het land verkeerde en op de problemen die voor velen daaruit 
voortvloeiden. Tegelijkertijd herinnerde hij aan de offers die werden 
gebracht om Amerika op te bouwen en om zijn idealen te verdedi-
gen, onder meer in de strijd tegen fascisme en communisme. Degenen 
die ervoor waren gesneuveld, hadden Amerika beschouwd als meer 
dan een som van individuele ambities; groter dan alle verschillen in 
afkomst of rijkdom of groepering. In dit verband noemde de presi-
dent de erebegraafplaats Arlington. De uitdagingen mochten nieuw 
zijn, maar de waarden waarvan het welslagen afhing – hard werken 
en eerlijkheid, moed en eerlijk spel, tolerantie en nieuwsgierigheid, 
loyaliteit en patriottisme – waren oude waarden die de basis vorm-
den van de vooruitgang. Zo teruggrijpend naar een gedeeld verleden 
en wijzend op de verantwoordelijkheid voor komende generaties – 
daarmee geheel ook in de geest van Renans visie op lotsverbonden-
heid – eindigde Obama zoals gebruikelijk voor een Amerikaanse pre-
sident met: ‘God zegene u. En God zegene de Verenigde Staten van 
Amerika.’66

Deze rede van Obama was zo aansprekend – ook voor buitenstaan-
ders – omdat de Amerikaanse natie erin werd aangesproken op de 
haar toegedachte identiteit. Dat patriottisme voor Obama geen ge-
slotenheid inhield, blijkt uit zijn verwijzing naar het veelkleurige erf-
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goed van Amerika en zijn openheid naar de wereld, waarbij hij zich 
expliciet richtte tot de moslimwereld. Ik zie het daarom als een voor-
beeld van een ‘verlicht patriottisme’. In de geest van Rorty trachtte de 
president met ‘Amerika op zijn best’ zijn toehoorders te inspireren en 
te overtuigen.

Nederland op zijn best

Obama’s inauguratierede laat zien wat een gedeeld verhaal – en daar-
mee een gedeelde taal – in communicatief opzicht vermag. Nederland 
is echter geen Verenigde Staten. Enerzijds brengt de vanzelfsprekend-
heid die Van Sas zo kenmerkend acht voor ons nationale besef met 
zich mee dat het voor Nederlanders niet altijd nodig is om zulke emo-
ties expliciet te verwoorden en dat enige terughoudendheid soms 
wat beter kan vallen. Anderzijds is Nederland er de laatste decennia 
nauwelijks meer aan gewend dat vanuit de politiek of door het staats-
hoofd een beroep wordt gedaan op het natiebesef of dat het nationale 
verleden ten voorbeeld wordt gesteld, laat staan dat hier enige reden 
tot trots in zou worden gevonden. Niettemin waren er de manifeste 
uitingen van Oranjegevoel en de toegenomen aandacht voor de vader-
landse geschiedenis, die illustreren dat een Nederlands natiebesef wel 
degelijk nog bestaat. Discussies over en suggesties voor een histori-
sche canon tekenen bovendien een groeiend besef dat de vaderlandse 
geschiedenis mogelijk toch wel enige binding en inspiratie biedt in 
het moderne Nederland. Hoewel ook hierover weer verschillen van 
inzicht aan het licht traden.67

Ontwikkelingen als de onvrede over de multiculturele samenle-
ving en de verwerping van de Europese grondwet versterkten onder 
politici de indruk dat ze dan misschien ook wel wat met de historie 
moesten, maar wat? Daarop was het antwoord moeilijker te vinden. 
Ook voor politici leken begrippen als natiebesef en nationale identi-
teit toch veel weg te hebben van wat Kossmann ooit omschreef als 
een ‘kwal op het strand’, waar je het best omheen kon stappen. Frits 
Bolkestein had bijvoorbeeld al vroeg geconstateerd dat het Neder-
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land aan een ‘bezielend verband’ ontbrak, maar hij had er zich niet aan 
gewaagd hieraan verder invulling te geven. In september 2005 had 
d66-minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst in zijn 
lezing bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Lei-
den, met als thema ‘Omgaan met verschil. Nieuwkomers als bron van 
economische groei’, een gebrek aan gezamenlijkheid gesignaleerd. 
Hij verwees naar nieuwkomers in Nederland in vroeger tijden, maar 
hij liet het graag aan zijn toehoorders over om mee te denken over 
‘een hernieuwde en herkenbare identiteit’.68 Toen premier Jan Peter 
Balken ende, bij de Algemene Beschouwingen in 2006, vermoeid door 
wat hij als geklaag beschouwde, in een verzuchting de naar zijn me-
ning aanmerkelijk energiekere voc-mentaliteit in herinnering riep, 
kwam hem dit op menig honend commentaar te staan.

Het interessantst in dit verband was nog de poging van PvdA-lei-
der Wouter Bos in 2006 – een verkiezingsjaar – om met Dit land kan 
zoveel beter zijn politieke visie te relateren aan de vraag naar de be-
tekenis van sociale samenhang en lotsverbondenheid.69 Hij verwees 
daarbij naar Francis Fukuyama en Robert Putnam. Ook signaleerde 
hij het tekortschieten van de Grondwet als leidend document waar 
het om de gemeenschappelijkheid van waarden gaat. Het is voor Ne-
derlandse verhoudingen opvallend dat hier een politicus inging op de 
betekenis van nationale identiteit, inclusief het juichen voor Oranje, 
of het nu het nationale voetbalelftal, de gouden medailles voor judoka 
Dennis van der Geest en dressuuramazone Anky van Grunsven of het 
Nationale Ballet betrof. Het optreden van koningin en koningshuis, 
de betekenis van de geschiedenis en de reputatie van Nederland in 
het buitenland werden evenmin vergeten.70 Het was al met al een lo-
venswaardig streven van deze sociaaldemocratische politicus om het 
begrip solidariteit (een kernbegrip voor de sociaaldemocratie) te her-
ijken en tevens van een nieuwe basis te voorzien, die bovendien niet 
al te intellectualistisch zou zijn. Het ging wat onwennig en het werd 
door de media en andere politici of door professionele historici ook 
nauwelijks opgemerkt, een enkele uitzondering daargelaten.71 Een 
aanspreken op een toegedachte Nederlandse identiteit en in verband 
daarmee een verwijzen naar een daarmee als vanzelf te associëren 
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standaardverhaal van ‘Nederland op zijn best’ is het niet volledig ge-
worden en het is ook bij een eenmalig pogen gebleven. Maar Wouter 
Bos leek hiermee in beginsel wel andere oriëntatie- en communicatie-
mogelijkheden op het spoor.

Als de Amerikanen en Fransen met hun revoluties hiervoor over in-
spirerende verhalen beschikken, staat Nederland namelijk niet met 
lege handen, en tot voor enkele decennia was ons land zich hiervan 
terdege bewust. Zoals Renan en anderen aangaven, heeft Nederland 
met de Opstand en meer specifiek met het ‘verhaal van Oranje’ een 
aansprekend en inspirerend verhaal in huis. Samenvattend betreft 
deze Opstand immers een vrijheidsstrijd tegen het oppermachtige 
Spaanse wereldrijk, die in heldhaftigheid niet onderdeed voor de 
Franse en Amerikaanse Revoluties, maar wel twee eeuwen eerder 
kwam. De aanstichter en leider ervan, Willem van Oranje, offerde zijn 
bezit en sneuvelde voor zijn idealen. Sindsdien wordt het ‘verhaal van 
Oranje’ geassocieerd met de waarden waaraan de Nederlanders zijn 
gehecht: vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid. 
Veel Nederlanders lieten er zich in benauwde perioden in de geschie-
denis door inspireren. De verlichte Republiek die eruit voortkwam 
en vervolgens de Gouden Eeuw roepen ook thans bij historici van in-
ternationale faam zoals Jonathan Israel en Simon Schama bewonde-
ring op. Nog recenter roemt de Britse historicus Lisa Jardine in Going 
Dutch de invloed die in cultureel en geestelijk opzicht uitging van de 
Republiek op Engeland, vooral wat de Glorious Revolution betreft, en 
daarbij wijst ze op de grote rol van Oranje hierin door de inbreng van 
koning-stadhouder Willem iii.72

Onze geschiedenis heeft daarom wel wat ‘narratieven over onszelf 
op ons best’ in petto. Dit betekent dat Nederlanders hierop in be-
ginsel ook kunnen worden aangesproken en dat de politiek en het 
staatshoofd, waar ze hieraan voorbijgaan, een mogelijkheid tot com-
municatie laten liggen. Trots op het ene terrein behoeft overigens niet 
te betekenen dat er niet een zekere gêne zou kunnen zijn voor een 
ander gebied. De ‘voc-mentaliteit’ was inclusief de vuile handen die 
er werden gemaakt, als bron van rijkdom van Amsterdam dient ook 
de slavenhandel te worden genoemd, de verlichte Republiek sloot de 
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‘sodomietenvervolging’ van 1730-1731 niet uit, onze eerste democrati-
sche grondwet kon er alleen via een staatsgreep en met instemming 
van het bezettende Frankrijk komen, en de Nationale Vergadering liet 
in 1798 de kans lopen de slavernij af te schaffen.73 Uiteraard veronder-
stelt een verantwoorde omgang met historisch erfgoed echter wel de 
bereidheid een en ander in zijn historische context te bezien.

Tegen deze achtergrond is het ‘verhaal van Oranje’ te beschouwen 
als een wezenlijk aspect van het Nederlandse (immateriële) culturele 
erfgoed. Erfgoed hier in de zin zoals Willem Frijhoff dit omschrijft, 
namelijk als ‘iets wat ons uit het verleden wordt toebedeeld of aange-
reikt met de opdracht er iets mee te doen of het door te geven aan de 
mensen die na ons komen. De betekenis van erfgoed ligt in de bijdra-
ge die het levert aan ons identiteitsbesef.’74 Later is het op het ‘verhaal 
van Oranje’ gebaseerde Oranjepatriottisme weliswaar overgegaan in 
het huidige Oranjegevoel dat veel vluchtiger is, maar dit behoeft geen 
nadeel te zijn. Een ‘verlicht patriottisme’ veronderstelt immers open-
heid naar de wereld en geen identiteit die afbakent of exclusief zou 
zijn.75 De term ‘dynamisch erfgoed’ die Frijhoff hanteert, spreekt me 
daarom aan, evenals zijn visie op de taak van de historicus. Zo stelt hij 
dat ‘we onze verhouding tot het verleden op orde moeten brengen: 
weten wat we eraan te danken hebben, afscheid nemen van overbo-
dige historische ballast, openstaan voor alternatieve interpretaties, 
nieuwe vormen van historisch bewustzijn verwelkomen, nieuwko-
mers vragen naar hun historische bakens en zien hoe die met de onze 
in overeenstemming zijn te brengen’.76 Dit is een interessante benade-
ring van het culturele erfgoed, inclusief het ‘verhaal van Oranje’.

‘En de symfonie op dat thema moet nog altijd worden geschreven’77

Het Tweede Kamerdebat van 17 november 2010 naar aanleiding van 
de behandeling van de begroting van Algemene Zaken waarin de 
modernisering van het koningschap aan de orde werd gesteld, was in 
meerdere opzichten een gemiste kans. Zo kwam het koningschap in 
relatie met de democratie ter sprake zonder dat de essentie van de 
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democratie an sich, de betekenis van instituties daarbinnen of de cul-
tuurhistorische context de nodige aandacht kregen. Als het om de 
kwaliteit van de democratie ging, bleef bovendien onduidelijk waar-
om men uitgebreid zou willen stilstaan bij het functioneren van een 
erfelijk ambt dat een adviserende, symbolische en ceremoniële functie 
heeft, terwijl er werd voorbijgegaan aan het feit dat leden van de Eer-
ste Kamer, die reële macht hebben, niet direct worden verkozen en 
burgemeesters en commissarissen van de Koningin nog steeds worden 
benoemd. Zou het bovendien, nu het koninkrijk straks tweehonderd 
jaar bestaat, niet eens tijd zijn geweest dat het parlement eerst zou 
hebben geconstateerd bij wie de soevereiniteit ten principale berust?

Als er dan al over modernisering van het koningschap wordt uitge-
sproken, zou het dan niet voor de hand hebben gelegen dat het speci-
fieke karakter van het Oranjekoningschap aan de orde was gekomen 
in relatie tot het ‘verhaal van Oranje’ en dat vervolgens zou zijn ge-
preciseerd waarop die verlangde modernisering dan wel betrekking 
zou moeten hebben? Ging het bijvoorbeeld om de vormgeving dan 
wel om de stijl? Wat de vorm betreft, in zoverre deze tot uitdrukking 
komt in de professionele opzet die koningin Beatrix introduceerde, 
is het voorstelbaar dat daar niet veel behoefte is aan verandering. 
Wat de stijl aangaat, is deze vooral persoonsgebonden, en die veran-
dert daarom vanzelf bij elke troonswisseling. Het gegeven dat voor 
het eerst na meer dan honderdtwintig jaar een mannelijke Oranje de 
troon bestijgt, zou vooral hierin merkbaar kunnen zijn.78 Maar wat de 
aard en de basis van het Nederlandse koningschap betreft, die voor-
al verklaarbaar zijn vanuit het ‘verhaal van Oranje’, ligt het volstrekt 
anders. In een tijd waarin vanwege ontwikkelingen als globalisering, 
individualisering en europeanisering de nationale identiteit weer 
volop in de publieke belangstelling is komen te staan, zou een meer 
fundamentele bezinning op de betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ 
in relatie tot het natiebesef juist op haar plaats zijn, en dit zou ver-
volgens consequenties kunnen hebben voor de omgang met het ko-
ningschap.79 De viering 1813-2013 (de bevrijding van de Fransen en de 
introductie van het Oranjekoningschap) zou hiervoor bovendien een 
gepast moment kunnen zijn.
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In dit verband kan het nuttig zijn de toespraak van Johan Huizinga 
uit 1913 nog eens in herinnering te roepen, waarin hij inging op de be-
tekenis van 1813 voor ‘Nederlands geestelijke beschaving’. Hij noemde 
het Oranjekoningschap het ‘enig wenselijke en enig mogelijke’ voor 
ons land, en hij meende zelfs dat de patriotse gedachte zelf erin was 
uitgemond. Maar tevens stelde hij: ‘Daar is na 1813 in de ontwikke-
ling van onze nationale geestescultuur als het ware iets scheef gegaan.’ 
Wat in de nationale traditie uitgesproken republikeins aandeed, werd 
met een licht taboe overdekt, zodat van het nationaal besef een deel 
leek te worden ontkend, en dit is de reden dat hij 1813 toch ook als 
een breuk zag. Hij vond dat de Oranjevisie van Bilderdijk en zijn leer-
lingen hieraan geen goed had gedaan. Meer waardering had hij voor 
de geluiden die Bakhuizen en Potgieter lieten horen. Huizinga sprak 
in dit verband van een paren van de ‘oude Prinsenwijs en de oude 
Statenwijs tot een zuivere tweestemmigheid’, waarin het thema voor 
onze nationale symfonie zou zijn gegeven, maar ‘de symfonie op dat 
thema moet nog altijd worden geschreven.’ 80

Behalve bij Rorty’s ‘hernieuwde historische bewustzijn’, is de op-
maat voor deze symfonie mogelijk te vinden in Frijhoffs waardering 
van het culturele erfgoed en de taak die hij de historicus met betrek-
king daartoe toedenkt. Ook als het om het ‘verhaal van Oranje’ gaat, 
is het aan te bevelen zijn advies op te volgen en afscheid te nemen van 
overbodige historische ballast en open te staan voor alternatieve in-
terpretaties. Allereerst zou de consequentie hiervan een definitief af-
scheid betekenen van Groens christelijk-nationale concept, dat gene-
raties lang dominant was en waarin Oranjes oorspronkelijke idealen 
iets subversiefs kregen. Het gevolg hiervan was dat elk mogelijk revo-
lutionair element in Oranjes vroege aanzet tot democratisch denken 
werd ontkend. Thans ligt daarentegen een herijken van het ‘verhaal 
van Oranje’, in de betekenis van een herinterpretatie in de geest van 
G.W. Kernkamp en J.W. Berkelbach van der Sprenkel, voor de hand. 
Zij schetsten Willem van Oranje welbewust als ‘Geuzenprins’ en daar-
mee als leider van de Opstand die al in de zestiende eeuw in Europa 
een eerste, vroege aanzet gaf tot democratie en mondig burgerschap. 
Behalve dat op deze manier het revolutionaire karakter van de Op-
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stand niet langer is weggemoffeld, biedt hun benadering eerder aan-
sluiting bij het moderne levensbesef. Bovendien gaf Kernkamp in zijn 
werk als historicus de Republiek de eer waar ze dit verdiende, toonde 
hij zich wars van ‘Orangistische pluimstrijkerij’ en vormde voor hem 
‘een oude republikeinse gezindheid een nieuwe component van de 
moderne parlementaire monarchie’.81 Een synthese tussen de repu-
blikeinse en orangistische historiografie is hier in de basis gegeven en 
deze zou ook aansluiten bij het hybride karakter van de Nederlandse 
staatkundige traditie. Waar het vroeger ging om een Republiek met 
een Oranjedynastie die een bijna koninklijke status had, fungeert de 
Nederlandse koningin nu eerder als ‘kroon op de republiek’.82 Fruins 
veronderstelling in 1865 dat de Republiek een ‘voorgoed vervlogen 
tusschentijd’ zou zijn, is daarom een vergissing. Hiervoor was 1848 al 
te ingrijpend, en sindsdien hebben we te maken gehad met een proces 
van voortgaande democratisering. Zoals gesteld, was de monarchale 
dominantie van 1813 tot 1848 een ‘oneigenlijk intermezzo’.83 De inter-
pretatie van Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel sluit hierbij 
aan.

De republikeinse gezindheid en de Oranjeliefde, zo op het eerste 
gezicht tegengestelde tradities maar van oorsprong beide gerela-
teerd aan de vrijheid, vormen de paradox die de Nederlandse historie 
in hoge mate kleurde, en beide zouden daarom duidelijker moeten 
doorklinken in een verhaal dat in alle openheid iets heeft van een civil 
religion. In het licht van onze geschiedenis gaat het immers om twee 
legitieme sentimenten. Op grond hiervan zou in het geschiedenison-
derwijs de stichting van de Republiek en haar unieke positie in Europa 
meer aandacht behoren te krijgen. De teksten die de basis ervan vor-
men, de Unie van Utrecht (1579), Oranjes Apologie (1581) en het Plak-
kaat van Verlatinghe (1581), verdienen veel meer bekendheid. Onze 
nationale feestdag, Koninginnedag, zou in de toekomst een week naar 
voren kunnen worden geschoven, zodat 24 april, de geboortedatum 
van Willem van Oranje (1533), voortaan als Oranjedag zou kunnen 
worden gevierd. Oranje was zowel grondlegger van een vrije repu-
bliek als stamvader van het Huis van Oranje. Bovendien wordt Oranje 
geassocieerd met waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid, eenheid 
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in verscheidenheid, en met volharding en vaderlandsliefde. Hoezeer 
door veel Nederlanders Oranje werd vereenzelvigd met de vrijheid, 
trachtte bijvoorbeeld de sociaaldemocraat en Europa-federalist Hen-
drik Brugmans zijn toehoorders in de Raad van Europa duidelijk te 
maken met de stelling dat ‘Oranje Boven’ de Nederlandse manier is 
om ‘Vive la Liberté’ te roepen.84

Oranje staat voor de uitdaging mede gezicht te geven aan het eigene 
van Nederland en de Nederlanders aan te spreken op het ‘verhaal van 
Oranje’. Aan de elites de taak, aansluiting zoekend bij het nog steeds 
wijdverbreide Oranjegevoel, dit verhaal te helpen herijken. Uit de 
verheven gezagsopvatting van Groen volgde dat de Nederlander on-
derdaan was. Dit staat haaks op de interpretatie van Kernkamp en 
Berkelbach van der Sprenkel. Als we hun uitleg van Oranje doortrek-
ken, ligt mondig burgerschap in het verlengde en dit zou ook thans 
nog consequenties hebben. Met de aanvaarding van mondig burger-
schap als uitgangspunt zou aan het regenteske van onze elites de basis 
worden ontnomen en zou de Nederlandse natie, in de geest van de 
Franse sociologe Dominique Schnapper, eerder kunnen worden ge-
zien als een gemeenschappelijk project van gelijke burgers.85 Hieruit 
zou ook logischerwijze de verkiezing van politieke ambtsdragers zo-
als burgemeesters en commissarissen van de Koningin voortvloeien, 
evenals de invoering van een vorm van referenda. Ja, als Nederland 
zou afmaken waarmee Oranje al in de zestiende eeuw begon, zouden 
de Staten-Generaal eindelijk concluderen dat het Nederlandse volk 
soeverein is en dit, met verwijzing naar de heroïsche ontstaansge-
schiedenis van het land en de waarden waarom het ging, vastleggen in 
een preambule op de Grondwet.

De soevereiniteit is niet wezenlijk voor het Nederlandse koning-
schap omdat het zijn rechtvaardiging, behalve in het praktische func-
tioneren ervan, vooral vindt in de verwevenheid met de Nederlandse 
historie en daarmee met het ‘verhaal van Oranje’.86 Omgekeerd be-
hoort het koningschap niet te worden beschouwd als een ongemak-
kelijk restant uit het verleden, maar dient het – zolang het soevereine 
Nederlandse volk de relevantie van dit instituut erkent – naar zijn 
aard te worden ingezet en benut. Het gaat om een samenbindende 
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en symbolisch representatieve functie. In staatkundig opzicht is de 
adviserende rol die Bagehot de vorst in een parlementaire democra-
tie toedenkt, ‘the right to be consulted, the right to encourage, the right 
to warn’ zowel het constitutionele minimum als maximum.87 Voor de 
huidige en toekomstige Oranjes rest de eervolle functie van ‘kroon op 
de republiek’, mits ze zichzelf kunnen blijven zien als erfgenamen en 
onderhouders van het ‘verhaal van Oranje’ en als zodanig herkenbaar 
en dienstbaar zijn.88 Anders gesteld: het Oranjekoningschap is een Ne-
derlands sociocultureel en cultuurfilosofisch bepaald rollenspel; het 
script ervan is vooral te vinden in het ‘verhaal van Oranje’, en de voor-
waarde voor een succesvolle prolongatie hangt er goeddeels van af of 
de spelers – Oranje, de Nederlanders en de elites – voldoende in hun 
eigen rol willen geloven en de ander zijn rol willen gunnen.
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woord van dank

Ofschoon ik na mijn studie al vroeg werkzaam was in het onderwijs en 
de politiek bleef de liefde voor de geschiedenis een constante. Voor-
al de cultuurhistorische context van een democratie boeide me. Na 
met mijn publicaties in de loop van de jaren enige zijpaden te heb-
ben bewandeld op het gebied van de (partij)politieke cultuur, wekte 
het Oranjekoningschap mijn interesse. Niet omdat ‘royalty’ an sich me 
zoveel deed, maar omdat de verwevenheid van dit instituut met de 
Nederlandse samenleving me intrigreerde. Na De Oranjemythe (2001) 
schreef ik naar aanleiding van haar zilveren regeringsjubileum Beatrix. 
De kroon op de republiek (2005).

Tijdens het onderzoek voor en het schrijven van het laatste boek be-
sefte ik dat de betekenis van Oranje voor het Nederlandse natiebesef 
veel meer historisch onderzoek verdiende. Meerdere lezers onderken-
den deze aanvechting bij me, maar het was prof. James Kennedy die 
me uitdaagde er een promotieonderzoek van te maken en aanbood me 
daarbij te begeleiden. Mijn bezwaar dat een dissertatie mogelijk te wei-
nig ruimte zou laten voor een persoonlijke toonzetting, wist hij overtui-
gend te ontkrachten. De gesprekken die we naar aanleiding van het on-
derzoek vervolgens hebben gevoerd, heb ik als uiterst stimulerend en 
sympathiek ervaren. Hiervoor ben ik hem zeer erkentelijk. Mijn dank 
geldt tevens de leden van mijn promotiecommissie: prof. Mieke Aerts, 
prof. Hans Blom, prof. Niek van Sas en prof. Coen Tamse.

Uiteraard heb ik kunnen voortbouwen op het werk van en de ge-
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sprekken met de vele andere deskundigen die in het boek worden 
vermeld en die ik hiervoor dank. Een bijzonder woord van waarde-
ring heb ik voor mijn paranimfen, Arendo Joustra en Geerten Waling, 
die in hartelijke vriendschap inhoudelijk meedachten. Dank ben ik 
ook verschuldigd aan mijn goede vrienden die accepteerden dat ik 
het wegens drukte wel vaker liet afweten. Vooral dank ik mijn lieve 
man Lank, wiens geloof in mij me bergen zou doen verzetten, dus zelfs 
een dissertatie schrijven.

Tot slot draag ik dit boek op aan mijn moeder, wier liefde voor onaf-
hankelijk denken mij een voorbeeld was.



bijlagen

Correspondentie Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen  

met leden van het Koninklijk Huis en vice versa



aan h.m. de koningin 
Baarn, 6 september 1976

Majesteit,

Het is voor ons, Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland, een behoefte om in deze voor U zo moeilijke dagen  
U ons hartelijke meeleven en onveranderde trouw te betuigen.

Wij willen dat niet uitsluitend per telefoon doen, zoals op donder dag  
26 augustus j.l., maar zeker ook zwart op wit in deze brief.

We verheugen ons erover, dat Uwe Majesteit bereid is Haar hoge 
ambt te blijven vervullen.

Verreweg de meeste Nederlanders, gewone mensen als wij, delen 
deze blijdschap.

Moge God U sterken en Schriftuurlijke wijsheid verlenen. Wij staan 
met ons gebed achter U.

Met gevoelens van hoge achting.

J. van Gemeren-v.d. Zwan  Ds. C.M. Graafstal,
secretaresse     voorzitter
w.g.     w.g.



aan h.k.h. prinses beatrix 
Baarn, 6 september 1976

Koninklijke Hoogheid,

Het is voor ons, Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland, een behoefte om in deze voor U zo moeilijke dagen  
U ons hartelijke meeleven en onveranderde trouw te betuigen.

U is degene, die naar verwachting, te zijner tijd in het hoge ambt van 
Staatshoofd zult treden en zich daarop ongetwijfeld voorbereidt.

Wij hopen dat de aanhankelijkheid van ons Nederlandse volk U 
thans bemoedigt en dat U bovenal van Gods genadetroon de kracht 
ontvangt om als Kroonprinses der Nederlanden voort te gaan.

Wij staan met onze voorbede achter U.

Met gevoelens van hoge achting.

J. van Gemeren-v.d. Zwan  Ds. C.M. Graafstal
secretaresse     voorzitter
w.g.      w.g.



aan z.k.h. prins bernhard  Open brief
Baarn, 6 september 1976

Koninklijke Hoogheid,

Het Hoofdbestuur van de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen 
in Nederland meent, hoewel diep geschokt door de conclusies van het 
rapport Donner, zich tot U te moeten wenden met een betuiging van 
medeleven in deze voor U, voor de dynastie en voor ons volk zo moei-
lijke dagen.

Aansluitend bij Uw schriftelijke verklaring van 26 augustus j.l. en de 
conclusies daarin vervat, willen wij U anderzijds hartelijk danken 
voor het vele goede dat U in oorlogs- en vredestijd voor ons land en 
volk met al Uw krachten hebt verrricht. Ondanks de droeve schaduw 
die thans is gevallen blijft dit vele voor ons onvergetelijk.

Wij weten als christenen uit de Heilige Schrift dat alle mensen, laag 
van staat of hooggezetenen, gelijkelijk kunnen struikelen, maar dat 
ook voor ons allen de toegang tot de troon der genade door Jezus 
Christus is geopend. Wij hopen en bidden dat Uwe Koninklijke 
Hoogheid de weg tot die troon mag kennen.

Wij zijn er zeker van dat in deze dagen vele Nederlanders bidden 
voor onze geliefde Koningin en haar Huis.

Onze trouw aan Oranje blijft onveranderd.

Met gevoelens van warme sympathie,

Namens het Hoofdbestuur van

de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen

in Nederland.

w.g. 

Ds. C.M. Graafstal, voorzitter

J. van Gemeren-v.d. Zwan, secretaresse.



reacties van het koninklijk huis

Van H.M. de Koningin mochten we het volgende antwoord ontvangen:

Paleis Soestdijk, oktober 1976

Aan allen, die in de laatste tijd ook aan mij hun hartelijkheid hebben 
getoond – aan ieder van hen persoonlijk zou ik graag mijn (en onze) 
diepgevoelde dankbaarheid hebben geuit.

Ik las welsprekende en warme en soms zelfs heel bijzonder gekozen 
woorden.

Daar deze blijken van hartelijkheid zó talrijk zijn is het mij onmoge lijk 
ieder apart te antwoorden, maar ik zou willen, dat U begrijpt hoezeer 
ik geroerd ben door wat U mij liet weten.

w.g. Juliana

Z.K.H. Prins Bernhard zond ons het volgende eigenhandig geschreven ant-
woord:

september 1976

Heel veel dank voor Uw brief.
Ik ben U zeer dankbaar voor de gevoelens die U daarin tot uitdruk-
king bracht en ik ben ervan overtuigd dat zij mij ook in de toekomst 
tot steun zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

w.g. Bernhard.



Namens H.K.H. Prinses Beatrix ontvingen wij ten antwoord:

september 1976

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden  
heeft mij gevraagd U hartelijk dank te zeggen voor Uw brief van  
6 september j.l.
De gedachten, die aanleiding zijn geweest tot deze brief en de hierin 
uitgedrukte gevoelens heeft de Prinses bijzonder gewaardeerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

w.g. M.H. Woltjer.
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Interviews

De gegevens die resulteerden uit het onderzoek voor mijn boek Beatrix. 
De kroon op de republiek heb ik gedeeltelijk gebruikt voor deze studie. Voor-
afgaand aan het onderzoek uit 2004 had ik na bemiddeling van het Kabi-
net der Koningin en de rvd toestemming gekregen om vrijuit te kunnen 
spreken met enkele vrienden van de koningin, met een aantal leden van 
de hofhouding, met de oud-ministers-presidenten en met enkele andere 
politici en functionarissen, onder wie de vicepresident van de Raad van 
State en de directeur van het Kabinet der Koningin om optimaal inzicht 
te krijgen in het functioneren van het koningschap. Hiermee is uiterst 
ruimhartig omgegaan. Voorts zou ik enkele activiteiten van de koningin 
kunnen bijwonen, zoals een staatsbezoek en werkbezoeken.

Ik had gesprekken of correspondeerde in 2004 met (in alfabetische 
volgorde): mr. A.A.M. van Agt, Lars Andersen, mevrouw M. Boellaard-
Stheeman, Erik Bos, mr. R.H.L.M. van Boxtel, Eef Brouwers, P. Fentener 
van Vlissingen, prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman, mevrouw drs. C. de Gaay 
Fortman-van Bentum, drs. Rudi Fuchs, mr. F.J.M. Houben, dr. P.H. Hou-
ben, P.J.S. de Jong, prof. mr. E.C.M. Jurgens, Jiří Kylián, Kofi A. Annan, W. 
Kok, mr. F. Korthals Altes, mevrouw Pauline W. Kruseman, ds. C.A. ter 
Linden, drs. R.F.M. Lubbers, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo, A.A. Olijslager, dr. 
Huub G.J.A. Oosterhuis, drs. F.E.R. Rhodius, admiraal b.d. Roest, mr. W. 
Scholten, prof. drs. E. van Thijn, mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 
mr. H.D. Tjeenk Willink, drs. Sieuwert A. Verster, mr. P.W. Waldeck, ir. G.R. 
Wawoe, J.D. Wolfensohn. (Voornamen gebruik ik in zoverre betrokkenen 
daarop prijs stelden.)
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Archieven

Archief Christelijke Bond van Oranje-Ver-
enigingen en Bond van Oranjeverenigingen 
(acbov/abov), Culemborg

Archief Elsevier, Amsterdam
Archief Tweede Kamer (atk), Den Haag
Internationaal Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis (iisg), Amsterdam

Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief, 
Den Haag

Koninklijk Huisarchief, Den Haag,
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-

tatie (niod), Amsterdam
nipo Archief, tns-nipo, Amsterdam

Ter afronding van mijn informatieronde was koningin Beatrix bereid en-
kele gesprekken met me te voeren over mijn bevindingen. Een voorwaarde 
voor deze opzet was dat ik gegevens die niet publicabel werden geacht, ook 
niet zou publiceren. Waar dit zich voordeed, deed het overigens geen en-
kele afbreuk aan het verwerven van inzicht. De conclusies die ik eruit trek, 
zijn uiteraard voor mijn verantwoordelijkheid, en waar ik van de op deze 
wijze verkregen gegevens expliciet gebruikmaak, vermeld ik dit onder ver-
wijzing in de noten naar het boek en soms naar achterliggende gesprekken.
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the netherlands 
and the orange narrative*

The Netherlands and the Orange narrative is an inquiry into the meaning 
of the ‘Orange narrative’ in the consciousness of the Dutch nation. Since 
the relationship between The Netherlands and the House of Orange roots 
in a shared common history, six of the seven chapters of this book are set 
up chronologically, describing the development of the ‘Orange narrative’ 
throughout the centuries. Because of the interwoven history of the Or-
ange monarchy and Dutch society, the subject is approached in a broader 
cultural, social and political framework and, though it remains an histori-
cal work, it leans on other relevant disciplines where necessary.

The essence of the introduction is the reassertion that the ‘emotional’ 
is part of the political and social reality, and cannot be denied without 
repercussions. Although from the 1960s onwards, the elites have assumed 
otherwise, recent developments have clearly shown that this is also the 
case for Dutch national consciousness. The first chapter sketches, with 
use of the historiography in all its ambiguity, the content and meaning 
of the ‘Orange narrative’, which is traced back to William of Orange and 
the Dutch Revolt in the sixteenth century. To explicate its meaning, I em-
brace Ernest Renan’s vision of this. This French scholar, who pointed out 
the importance of a shared past for national coherence – especially where 

*  Dissertation in the field of History, written by Coos Huijsen, for the University of Amster-
dam under the supervision of prof. dr. J.C. Kennedy. Published in Dutch as ‘Nederland en 
het verhaal van Oranje’, by publishing company Balans (Amsterdam 2012).
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this was expressed in a dramatic moment – qualified the Dutch Revolt in 
his famous introduction to the nation as an act of ‘heroic determination’. 

Besides this dramatic impact of the Revolt and the shared happiness and 
suffering of the battle which forged a bond, there were historic events of 
a later date that would be construed as confirmation. Later generations 
would find solace and inspiration in it, and the Dutch were beginning to 
associate the Orange family with certain values. Unique for this narrative 
that started as a myth of national origin is that it is connected both with a 
royal dynasty and democratic, republican thought in a remarkably early 
phase of history. 

The salient paradox of republicanism and “Orangism” is a long term 
pattern in the Dutch history, present from the Revolt until today. An 
important element is the popular character of Orangism one might say: 
“the populist credit of the House of Orange”. By this I mean the predom-
inant popularity of the princes of Orange among the ‘common people’, 
including those of the cities. Because the paradox of republicanism and 
Orangism determined to a large extent the public discourse in the Dutch 
Republic and provided the base for a number of political conflicts, it is 
obvious that the historiography on the Republic predominantly discuss-
es the differences. However, as both groups claimed the Republic and 
freedom, the similarities are just as relevant. Both this republican-mind-
edness and the love for the House of Orange hark back to its origins, and 
had its effects within the realm and the political culture. I am therefore 
of the opinion that within the cultural-historical context of The Neth-
erlands, each has a legitimate basis, and so deserves recognition. I have 
found my conviction reflected in the conclusion of the Dutch historian 
Johan Huizinga at the centennial of the Orange monarchy (1813-1913), 
that ‘which seemed utterly republican in the national tradition’ after 1813 
had been covered with a mild taboo. 

The ‘Orange narrative’, or ‘Orange myth’, precedes the Orange monar-
chy and at the same time determines the character of this institution. The 
narrative functioned as a frame story, to which the different social groups 
gave their own interpretation: the liberal idea of William of Orange as a 
fighter for freedom and tolerance was opposed by the Orthodox-Protes-
tant picture of him as a protagonist of the faith. For the confessionals, the 
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monarchy ‘by the grace of God’ would even function as a means to check 
the doctrine of popular sovereignty. However, the radical liberal histori-
an Kernkamp found this contradictory to the essence of the ‘Orange nar-
rative’, even an abuse of this, as in his interpretation Orange represented 
an early onset of democratic thinking. Despite all these differences in the 
interpretation of the Orange myth, the young Queen Wilhelmina would 
emerge at the end of the nineteenth century as the perfect symbol of the 
nation, the embodiment of a nationalism very much like that of the other 
European nations. 

For the interwar period and the Second World War (1918-1945), I an-
swer the question whether the ‘Orange narrative’, in the Dutch mass de-
mocracy of that time, could fulfill the social function attributed to ‘na-
tional myths’ by Durkheim and Malinowski. The question could also be 
phrased: could the Orange myth in this period be qualified as the ‘social 
capital’ which Ernest Renan reckoned as essential to a sense of a common 
past? In both cases, the answer is positive. The role of Queen Wilhelmina 
during the interwar period is significant: an ideologically pillarized and 
religiously compartmentalized Dutch society still enabled her to operate 
as a ‘Christian national majesty’. At the same time, with social cohesion 
and democracy being under pressure by the economic crisis and the rise 
of fascism, Orange could develop into the anti-totalitarian symbol of na-
tional unity. Important moments to test this theory are the commemora-
tion of the birth of William of Orange (1533-1933) and the other events in 
the House of Orange in the years that followed. During these commemo-
rations, the intellectual and political elites shaped the image of William 
of Orange in order to make Orange the adequate symbol of unity. Par-
ticularly the way in which, in 1933, de sdap (Labour Party) and the NSB 
(Dutch National Socialist Movement) defined their attitude towards the 
House of Orange and the reaction of other movements to this proffer a 
good insight into the significance of the House of Orange during the in-
terwar period.

Where Orange and the Second World War are concerned, I sketch how 
the ‘Orange narrative’ functioned as a source of inspiration in dark times. 
My research covers both the Dutch population and the resistance move-
ment, and the House of Orange itself. The war seemed to reconfirm the 
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‘Orange narrative’, rendering it more popular and general applicable, 
which in fact came down to a reconfirmation of the Orthodox-Protes-
tant interpretation of the narrative. This means that with the help of 
God and under guidance of the House of Orange the Dutch were saved 
again. In this context, the Second World War automatically became a 
reprise of the Dutch Revolt in the sixteenth and seventeenth century. The 
surprise about the romanticized view on this war is therefore an a poste-
riori surprise, in which the analogy effect is ignored on the basis of his-
toric interpretation. Also the heroism of prince Bernhard, although he 
was only a prince of Orange by marriage, was predestined in the Orange 
myth. After the war, the Orange patriotism developed into a true civil re-
ligion, comparable to the American civil religion as introduced by Robert 
Bellah: a more or less coherent complex of values in a shared story, which 
has its roots in the national history and includes a religious dimension. I 
therefore use Robert Bellah’s perspective to look at the influence of Or-
ange on the Dutch national consciousness, which by the way was not at 
all limited to the Orange narrative only. 

Also after the war, the narrative continued to exert influence. The 
Netherlands did not so much represent a single political idea, but rather 
a moral disposition and a certain social attitude. With this I mean that 
the Netherlands were perceived as one national community, in which 
the drive for consensus was leading and in which a way of life was pre-
supposed that would nowadays be called moralistic and of which the 
House of Orange was the natural exponent. 

Despite several suggestions for political and social reform, the ‘national 
sentiment’ was rather conservative from a cultural point of view. The fact 
that the Dutch had fought for democracy alongside the Allied Forces, 
does not mean that the notion of popular sovereignty was generally ac-
cepted. On the contrary, the monarchy ‘by the grace of God’ was largely 
accepted as a means to keep notions of popular sovereignty at bay. This 
is clearly visible in the parliamentary debates concerning the transfer 
of sovereignty to the people of Indonesia. In these debates representa-
tives of the Orthodox-Protestant parties denounced rapprochement to-
wards Indonesian nationalism because it would mean a legalization of 
the ideas behind the Revolution and be in conflict with the concept of 
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God-given authority. The image of William of Orange as a revolutionary 
prince of the Geuzen or Beggars (Kernkamp) and as an early founder of 
democracy (Berkelbach van der Sprenkel) conflicted with this concept 
of ‘God, the Netherlands and the House of Orange’. But these interpreta-
tions were relatively unknown at that time so that they hardly had a role 
to play in the public debate. Nonetheless these characterizations would 
have fitted the origins of the Orange myth and they would have been 
in line with the recent struggle against the Nazis. Moreover, they would 
have helped to anticipate the future. It was therefore L.J. Rogier who de-
termined that Berkelbach van der Sprenkel’s interpretation of the image 
of the House of Orange would in all probability be the most viable.

 The ‘long fifties’ (1950-1966) were a period of transition from tradition 
to modernity. Bellah’s study into the influence of the American presi-
dents on the civil religion in their country, also shows striking results 
when applied to the Dutch queens. Although the position of a Dutch 
monarch differs a lot from that of the American head of state, analyses 
of the speeches of Queen Juliana and Queen Beatrix offer useful insights 
into their personal convictions. Juliana, for example, did not feel the 
need to take up the special task of maintaining the Orange-based civil 
religion (although she did not hesitate to repeatedly appeal to moral-
ity). Her idealism and international vision put her ahead of her time, 
foreshadowing the cosmopolitan mentality of the 1960s. For the average 
Dutchman, who might have thought of her attitude as too progressive or 
just too vague and of her performance as a Queen of Orange (certainly in 
comparison to her mother Queen Wilhelmina) as not striking enough, 
there was always the contrasting personality of her husband Bernhard, 
with his uniforms and friendships in the business world. Orange exhib-
ited two faces, thus creating an ambivalence, which could also be per-
ceived as a coincidental completion. But in some aspects these members 
of the House of Orange should undermine their own narrative. 

If one discerns a certain demythologization of Orange in the 1960s, it 
certainly included some form of self-demythologization. This had already 
started in the 1950s with the Greet Hofmans-affaire when the Queen asso-
ciated with a faith healer, Juliana’s and Bernhard’s marriage was in crisis 
and there could almost be said to be a political crisis. Also the choices 
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of their children, the princesses, made for partners, a German diplomat 
who had been serving in the Wehrmacht, a carlist prince with claims to 
the Spanish throne and a Dutch commoner, were not at all reaffirming of 
the Orange tradition. The critical reactions from politicians – also from 
the traditionally Orange supporting Protestant parties and even from the 
circles of the League for Christian Orange Associations (Bond van Chris-
telijke Oranje-Verenigingen) – show that the mysticism and self-evidence 
of the Orange monarchy had been reduced since the 1960s, despite the 
persisting popularity of Orange in the polls.

The cultural revolution brought by the 1960s, combined with devel-
opments such as de-ideologising, meritocratization and globalization, 
would shed a different light on religious, political and social ideas and 
this certainly affected the way the Dutch perceived nationalism and the 
monarchy. This would eventually lead to the disappearance of a ‘shared 
language’. I specifically deal with the end of the dominant Christian-na-
tional public theology that had continued to shape the way that Orange 
was perceived. The downfall of this theology, with its outspoken idea 
of authority, had far-reaching social and political consequences. Salient 
is the role of the League, which presented itself as the martial guard of 
the triple alliance of ‘God, The Netherlands and Orange’. It was mainly 
about repeated public statements in which it made it clear that there 
was anxiety about the spirit of the sixties, and more specifically about 
the changing attitude towards the House of Orange. I relate this to the 
transformation of ‘Orange patriotism’, the civil religion around Orange 
(still so ubiquitous after the war) into a much vaguer notion of the ‘Or-
ange sentiment’. In this, there was a superficial combination of feelings of 
affection for the House of Orange, national character and pride – which 
could also be felt towards sportive and other achievements. Especially 
popular journals as Elsevier and De Telegraaf were sensitive to this trends 
and paid attention to them. This development coincided with the di-
verging of national interpretations by the elite of progressive babyboom-
ers on the one side, and the Dutch people on the other.

The consequences also directly affected the reign of Queen Beatrix. 
With her predominantly modern upbringing and education, she had 
to form and color the Dutch monarchy in a new context. Here, I con-
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ceptually divide the monarchy per se – as a pre-modern institution in a 
post-modern society – from the specific Orange monarchy, which roots 
in the ‘Orange narrative’ and had been closely related to the Dutch na-
tional sentiment since the sixteenth century. In relation to the first as-
pect, Queen Beatrix has always distinguished both the weak and the 
strong sides of the institution, which, despite its ability to adapt, does 
not fit easily in the modern logic. In relation to this, I answer the ques-
tion how she has managed to remake this institution that had lost much 
of its self-evidence in the cultural revolution of the 1960s serviceable to 
modern Dutch society. Besides studying her own ideas and strategies, 
I take a close look at the opinions expressed by representatives of the 
Dutch elites. From their speeches at the occasions of Beatrix’s jubilees, a 
significant level of appreciation for the professionalism with which she 
performs her function becomes apparent. 

As for the second aspect, the specifics of the ‘Orange narrative’ and its 
connections to Dutch national sentiment, I study to what extent Bea-
trix, in comparison with my analyses of her mother and grandmother, 
perceived herself as the protagonist of the ‘Orange narrative’ and if she, 
from that perspective, has deliberately chosen to function as a keeper of 
the civil religion around Orange or if she has rather opted for a connec-
tion more plausibly convivial with the Zeitgeist. For this I look, again in 
line with Robert Bellah, especially at her own speeches and to the reac-
tions they provoked from politics and society. A complicating factor was 
formed by the aforementioned widening gap between the Dutch elites 
and the common people in interpreting the monarchy as a symbol of na-
tional unity. The question then is how Beatrix has taken position in this 
conflict, and for what reasons. Was she still aware of the ‘populist credit’ 
of Orange? Or was the Queen already too much integrated in the cir-
cles of progressive, ‘decent-minded’ Dutchmen and did she rather speak 
the tongue of the elites, or in its historical context, the ‘language of Lo-
evestein’. The changing appreciation of nation-consciousness of the elite 
leads to a limited understanding for the specific tasks and contributions 
that the Queen could make in this case. Furthermore, Beatrix speaks pre-
dominantly in the vocabulary of the elites, including their cosmopolitan 
outlook, sympathizing with matters such as the European integration 
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and multiculturalism. Critiques of this attitude do not resent the House 
of Orange for its international orientation or its calls for solidarity, but 
they do regret that it does not seem to do so from the perspective of, and 
the appreciation for, the particular national identity of the Netherlands, 
an orientation for which the very ‘Orange narrative’ provides the best 
tools.

The concluding chapter is called ‘the weight of the imponderable.’ I 
return to my point of departure, the thesis that the ‘emotional’ is part 
of the social reality, including the desire for sense of belonging. To put it 
shortly, this means that national sentiment is a reality, which is not easily 
denied. Also, it implies that public discourse in a democracy is incom-
plete, both when it remains theoretical and surpasses the world of expe-
rience of the wider audience and when it underestimates the meaning of 
cultural context. To strengthen this approach, I look for support in the 
ideas of Paul Ricoeur, Richard Rorty, Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk 
and Michael Walzer, who have affirmed the meaning of experience and 
cultural context. In the Netherlands, scholars such as Jacques van Doorn, 
Wim Couwenberg, Willem Frijhoff, James Kennedy, Coen Tamse, Henk 
te Velde and Anton Zijderveld have offered stimulating ideas. 

Especially the plea by Rorty for a ‘renewed historical consciousness’, 
which comes down to ‘actualizing narrative accounts of ourselves at our 
best’, is attractive. This should be done with narratives from a national 
tradition, in which people take pride, by which they want to be inspired 
again and which they can use as common points of reference for social 
and political norms and values. What we need is an enlightened patri-
otism, without exclusion or conclusion, but with an inspirational and 
didactical value, which the elites have to take into account. Since these 
shared narratives could thus offer a new shared tongue in democratic 
discourse, I deem Rorty’s ideas intrinsically democratic. 

My thesis is that the Netherlands, blessed with the ‘Orange narrative’, 
still carry a strong and original trump card that could be useful to social 
cohesion, because the narrative refers to an inspiring, common start and 
is attached to patriotism and values such as freedom, tolerance and unity 
through diversity; an orientation that easily equals the narratives from 
the American and French Revolutions. Also, the narrative provides the 
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particular Dutch identity with a face in a way that has been described 
by Safranski as an ‘anthropological precondition’ for mobility and open-
ness towards the world. So a ‘renewed historical consciousness’ does not 
imply a static view on history and the stories rooted in it. Narratives and 
myths influence society and are influenced by it. That is why, inspired by 
Frijhoff, I propose a farewell to the historical ballast and, from now on, 
a reinterpretation of the Dutch cultural heritage, including the ‘Orange 
narrative’, in the spirit of Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel. For 
them, Orange was the revolutionary prince of the Beggars, who offered 
an early opportunity for democracy and outspoken citizenship, and 
founded a free republic. This interpretation opens a path towards the 
modern democratic world view and could reconcile Orange sympathy 
with the Dutch republican tradition.

Such an interpretation is consistent with the speech by Johan Huiz-
inga at the monarchical centennial ‘1813-1913’ and is appropriate for the 
upcoming bicentennial (‘1813-2013’). He described 1813 as ‘a reward and 
a rupture’; a reward of the Orange dynasty of stadtholders and their 
significance for the Dutch nation, but – by putting them on the throne 
– a rupture in the republican tradition of the past centuries. Huizinga 
wished for a reconciliation of both. A reinvention of the ‘Orange narra-
tive’ in this spirit would mean a full recognition of its revolutionary germ 
and, as a consequence, affirm the fundamental principle of popular sov-
ereignty. Appreciating the Orange monarchy and pride for the early re-
publican past, could easily go hand in hand and would imply more atten-
tion for the founding age of the Dutch Republic and its unique position 
in Europe, for example through the founding texts: the Unie van Utrecht 
(1579), Oranjes Apologie (1581) and the Plakkaat van Verlatinghe (1581).

A way to symbolize this shifting interpretation, could be to change the 
national holiday from April 30 (the anniversary of former Queen Juli-
ana), to a week earlier, April 24, the birthday of William of Orange. He 
was both the founder of the free Republic and the patriarch of the Or-
ange dynasty. Thus Queen’s Day (Koninginnedag) would, without by any 
means losing its current popularity, become Orange Day (Oranjedag). 
The “Orange narrative” should be valued and reinforced for the nation’s 
future benefits. The Orange monarchy should not be seen as an uneasy 
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relic from the past, but rather as a unique bond with the nation’s history 
and the specific character of Dutch democracy. The monarchy preserves 
its relevance only through the repeated recognition of the sovereign 
people of the Netherlands. In constitutional terms, the monarch keeps 
his or her advisory role, described by Bagehot as ‘the right to be con-
sulted, the right to encourage, the right to warn’. This is both the mini-
mum and the maximum influence within constitutional boundaries. In 
short, the honourable task that the current and future Orange rulers are 
bestowed upon is to personify the ‘crown on the Republic’, a binding and 
symbolic representative function.
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