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hoofdstuk vii

het gewicht van het 
niet-weegbare

Een schamel discours

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

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

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

Veronachtzaamde dimensies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het gewicht van het niet-weegbare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noblesse oblige

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

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

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

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

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

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

Nederland op zijn best

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




