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hoofdstuk vi

traditie als last en uitdaging

Een premodern instituut in een postmoderne samenleving

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

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

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

Op zoek naar de tijdgeest

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een professionele uitoefening van het ambt

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

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

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

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

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

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

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

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

vorstin

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

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

claus

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

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

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

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

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

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

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

De kroon op de republiek

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

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

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

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

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

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

Inhoudelijk koningschap

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

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

Oranje en de ‘Loevesteinse’ verleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oranje en populisme, voor het eerst onbegrip

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De kwetsbaarheid van de teksten schuilt hierin dat ze behoorlijk uit 
de buurt zullen zijn gebleven van de belevingswereld van de man in 
de straat, zeker als het om een autochtone man gaat wiens straat in 
een volksbuurt ligt. Als koningin Beatrix sprak van de verrijking die 
de multiculturele samenleving zou brengen en opriep tot verdraag-
zaamheid, repte ze bijvoorbeeld nauwelijks van de praktische pro-
blemen waarmee de bewoners in de volksbuurten te maken konden 
krijgen. Toch zijn hier de mensen te vinden die vaak tot de verliezers 
behoren van de processen van globalisering, europeanisering en pri-
vatisering.137 Evenmin werd mogelijke onvrede vanwege het verlies 
van een gevoel van eigenheid doordat de woon-, leef- en werkomge-
ving een ongekend snelle metamorfose ondergingen, bespreekbaar 
gemaakt. Terwijl het aanvankelijk leek dat er slechts een gastvrije 
houding werd verlangd jegens enkele tijdelijke vreemdelingen, moes-
ten de oorspronkelijke bewoners ervaren hoe hun buurt in een tiental 
jaren volledig van populatie veranderde. Bekende buren trokken weg 
en winkels sloten of veranderden van karakter, zodat het straatbeeld 
een volledig ander aanschijn kreeg. Dikwijls moeten de oude bewo-
ners overvallen zijn door het gevoel een ontheemde minderheid te 
zijn geworden in de vroeger zo vertrouwde wijk. Ook meldden media 
bij herhaling dat de bewoners van de volksbuurten, zoals in Gouda 
en Utrecht, te maken kregen met excessief jeugdvandalisme en dat 
homoseksuelen en lesbiennes het leven in deze buurten onmogelijk 
werd gemaakt. Het is daarom aannemelijk dat een bewoner van een 
volkswijk in zijn dagelijkse struggle for life wat minder troost uit de 
koninklijke woorden zal hebben geput.
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Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de overheid, uit angst 
dat het minderhedenbeleid weerstand zou oproepen, dit thema de-
cennialang bewust heeft gedepolitiseerd en het niet altijd even nauw 
heeft genomen met de feitelijke informatie erover.138 Het wantrouwen 
jegens de overheid is hierdoor gevoed. Bovendien zagen we dat dege-
nen die hun negatieve indrukken en belevingen benoemden, moesten 
ervaren dat dit door de politiek en in de media algauw werd afgedaan 
als uitingen van nationalisme en racisme. Het is daarom niet zo verba-
zingwekkend dat dit aanleiding kon geven tot vervreemding en agres-
sie en dat dit anderen weer kon verontrusten.139 Tot die verontrusten 
behoorde nu juist het genoemde forum. Gealarmeerd door de vele 
uitingen van onvrede onder autochtone Nederlanders heeft dit insti-
tuut hiernaar een onderzoek laten instellen door het Verwey-Jonker-
Instituut. Men vond het te gemakkelijk ontevredenen weg te zetten 
als ‘aanhangers van Wilders, pessimisten of racisten’. Het resultaat van 
het onderzoek werd in september 2010 gepubliceerd onder de veel-
zeggende titel ‘Een vreemde in eigen land’. Boze autochtone burgers over 
nieuwe Nederlanders en de overheid. In de kranten werd het rapport 
aangekondigd met koppen zoals: ‘Door iedereen in de steek gelaten 
– zo voelen ze zich’.140

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

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

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

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

In 2005 besteedde Willem Breedveld, politiek commentator van 
Trouw, aandacht aan de bijzondere plaats van het Huis van Oranje in 
de Nederlandse samenleving.144 Hij noemde het een klein wonder dat 
het Oranjehuis zich al vijf eeuwen kon verheugen in een ongekende 
populariteit bij het Nederlandse volk, dat de naam had toch vooral te 
hechten aan gelijkheid en ‘gewoon doen’. Hij ging daarbij uit van het 
klassieke uitgangspunt dat deze populariteit vooral werd aangetrof-
fen onder het volk, maar dat dit bij politici en intellectuelen lang niet 
altijd het geval was. Meer recent werd in deze kringen immers zelfs 
met de gedachte gespeeld dat de Koning niet langer deel zou moeten 
uitmaken van de regering. Breedveld sprak van een instituut met een 
eeuwenlange traditie, dat gericht is op het algemeen belang en een 



375

samenbindende rol vervulde. Hij verweet de elite dat deze naliet hier-
voor met overtuiging te kiezen. Het zou kunnen dat hij wat verontrust 
was door de opschudding die prinses Margarita en Edwin de Roy van 
Zuydewijn in 2003 en prins Johan Friso met Mabel Wisse Smit in 2004 
wisten te veroorzaken. Nu waren deze gebeurtenissen ook niet be-
paald koninklijk. Deze episodes van het koningschap hadden immers 
te veel weg van het verschijnsel van zelfontmythologisering waarvan 
de Oranjes een generatie ervoor al blijk hadden gegeven. Maar kenne-
lijk werden deze gebeurtenissen door het grote publiek toch overwe-
gend nog tot de categorie ‘familiegedoe’ gerekend. Met enige goede 
wil viel daar ook nog wel het final interview onder met prins Bernhard 
dat de Volkskrant, na zijn overlijden, op 14 december 2004 publiceerde. 
Het merendeel van de Nederlanders leek in dit soort zaken met de 
koningin mee te voelen, en het deed weinig af aan de populariteit. 
Een onderbelicht aspect van het overlijden van prins Bernhard is dat 
met hem een Oranje verdween in wie rechts Nederland zich kon her-
kennen – de ‘onmisbare schakel’ waarvan Gualthérie van Weezel had 
gesproken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Traditie, last en uitdaging

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

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

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

De opvatting van Verbrugge komt grotendeels overeen met die 
van Van Zwol. Hij associeert het koninklijk ambt met woorden als 
‘opdracht en roeping’. Aanvankelijk had hij de afstandelijke waardig-
heid van Beatrix gewaardeerd en ook haar opstelling zoals deze sprak 
uit haar kerstboodschappen, ‘waarin ze, tegen de geest van de tijd in, 
kanttekeningen plaatste bij de postmoderne consumptiecultuur’. Dit 
dienende proefde hij niet bij Willem-Alexander, en met de komst van 
de burgerprinsessen had hij stijlverlies rond het koningschap gecon-
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stateerd. Hij meende zelfs een ‘vulgarisering’ te signaleren. Verbrugge 
vond Máxima en Mabel passen bij het ‘jetset-internationalisme’ dat 
de Europese elite in zijn greep had. Hij zei: ‘Een instituut dat uit-
drukking is van traditie en identiteit, kan niet belichaamd worden 
door mensen die dermate gericht zijn op internationalisering dat ze 
de betekenis van het nationale niet meer goed voelen.’ Deze tendens 
vond hij de meest gevaarlijke voor het voorbestaan van het koning-
schap. Beatrix zag hij ‘zittend in de voorhoede van babyboomers’ die 
de gedachte van het internationalisme articuleerden. Hij meende dat 
het nationale zelf deel is geworden van de politieke tegenstellingen 
en dat zichtbaar was dat koningin Beatrix zowel ongelukkig was met 
Fortuyn als met Wilders. Volgens hem begreep zij het oplaaiende nati-
onale sentiment niet en vond ze het waarschijnlijk ‘ordinair’. Hiermee 
werd haar politieke gezindheid duidelijk. Ze zou daardoor niet langer 
boven de partijen staan. Desondanks hoopte Verbrugge – en dit sprak 
ook uit de tekst van Van Zwol – op een vorm van contact van het ko-
ningshuis met het volk ‘dat zich rekenschap geeft van dat nationale 
sentiment in een globaliserende wereld’. Hij was geneigd de ‘zeer ge-
interesseerde en positieve reacties’ van de zijde van de Oranjevereni-
gingen te zien als ‘tekenend voor de situatie’.

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

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

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

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

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

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




