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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-
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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 
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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-
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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.




