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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-



45

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.



49

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-



75

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 
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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 



91

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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