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noten

inleiding

1 Máxima hield deze toespraak bij de presen-
tatie van het wrr-advies ‘Identificatie met 
Nederland’ op 24 september 2007.

2 Archief www.nrc.nl (gepubliceerd 25-9-2007).
3 Trouw (25-9-2007). Zie ook: S. Ephimenco, 

‘Paniek’, Trouw (8-10-2007), L. de Winter, 
‘Oh, is Máxima verkeerd geciteerd? Lees 
even mee.’ In: Elsevier (12-10-2007).

4 ‘Ella Vogelaar neemt het op voor Máxima’, 
Trouw (8-10-2007); archief www.nrc.nl  
(gepubliceerd 25-9-2007).

5 Elsevier (6-10-2007).
6 Het waren niet alleen Zonnevylle en Trouw 

die wezen op het gevoel van de gewone 
Nederlander dat hiermee werd gefrustreerd. 
Ook Bart Jan Spruyt, historicus en voorzit-
ter van de conservatieve Edmund Burke 
Stichting, reageerde op zijn weblog (28-9-
2007) en elders uiterst kritisch. Hij vond 
de uitspraken op een ‘beledigende manier, 
banaal’ en ‘een keuze voor elitair kosmopoli-
tisme en tegen de burger, en de ontkenning 
van de alledaagse ervaringen van gewone 
mensen’. Zie ook het commentaar ‘Splijtend’ 
van Elsevier (13-10-2007).

7 C. Huijsen, Beatrix. De kroon op de republiek 
(Amsterdam 2005). Zie bronnen en litera-
tuur, interviews.

 8 J.A.A. van Doorn, ‘De intellectueel als ideo-
loog. Kritiek van de politieke intelligentsia’ 
in: idem, Nederlandse democratie. Historische 

en sociologische waarnemingen (J. de Beus en 
P. de Rooy ed.; Amsterdam 2009) 351-386.

9 R. Sennett, De cultuur van het nieuwe 
kapita lisme (Amsterdam 2007); R. Safranski, 
Hoeveel globalisering verdraagt een mens? 
(Amsterdam en Antwerpen 2003).

10 R. Cuperus, De wereldburger bestaat niet. 
Waarom de opstand der elites de samenleving 
ondermijnt (Amsterdam 2009) 233 ev. Bij de 
perspresentatie van Het land van aankomst 
(Amsterdam 2007) bekritiseerde Paul  
Scheffer de prinses.

11 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Neder-
land (Amsterdam 2005) 582-586; R. van Gin-
kel, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en 
discussies over cultuur en identiteit in Neder-
land (Den Haag 1999) 20, 177; C.A. Tamse, 
‘De Nederlandse monarchie 1813-1993’ in: 
idem, Het Huis van Oranje en andere politieke 
mythen (Amsterdam 2002) 224. Zie verder: 
M. Grever en K. Ribbens, Nationale iden-
titeit en meervoudig verleden (Amsterdam 
2007) 9-21. De overweging dat de nationale 
identiteit is geconstrueerd, dat identiteiten 
dynamisch zijn en dat individuen meerdere 
identiteiten kunnen hebben, is hier uit-
gangspunt. Dit doet echter niets af aan de 
betekenis ervan.

12 C.A. Tamse, ‘Meer licht op het Nederland-
se koningschap’ in: idem ed., De stijl van  
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Beatrix. De vrouw en het ambt (Amsterdam 
2005) 7-26, aldaar 10-11.

13 A. Zijderveld, The Abstract Society. A Cul-
tural Analysis of Our Time (New York 1970). 
S. Aupers, ‘Gnosis, spiritueel management 
en technomystiek in de abstracte samen-
leving’ in: H. van de Braak en T. Bevers ed., 
De waarde van instituties. Essays voor Anton 
Zijderveld (Amsterdam 2002) 29-45, aldaar 
29, 30. T. Bevers, ‘Antons demon’ in: Van de 
Braak en Bevers ed., De waarde van institu-
ties, 63-82, aldaar 74, 75.

14 J.C. Kennedy, Crisis en vernieuwing: val-
kuilen in de Nederlandse politieke retoriek, 
lezing voor de Raad voor het Openbaar  
Bestuur, 11-9-2003.

15 E.H. Kossmann, ‘Verdwijnt de Nederland-
se identiteit? Beschouwingen over natie en 
cultuur’ in: K. Koch en P. Scheffer ed.,  
Het nut van Nederland. Opstellen over soeve-
reiniteit en identiteit (Amsterdam 1996).

16 E. Renan, ‘Qu’est-ce qu’une nation?’ (lezing 
aan de Sorbonne in 1882) in: Discours et con-
férences (Parijs 1887) 277-310.

17 Deze niet-essentialistische benadering 
past ook bij recente wetenschappelijke 
publicaties, zoals M. Grever en K. Ribbens, 
‘Geschiedenis, herinnering en identiteit’ 
in: idem ed., Nationale identiteit, 11, 17. 
Hier wordt erop gewezen dat individuen 
naast de nationale identitieit ook andere 
identiteiten kennen en dat een identiteit in 
de diverse stadia van het leven anders kan 
worden beleefd.

18 H. Brogan, Alexis de Tocqueville. A Life 
(New Haven en Londen 2006) 253-282.

19 B. Anderson, Imagined Communities  
(Londen en New York 1991) 5-7.

20 E. Gellner, Nations and nationalism  
(Oxford 1983) 6, 53, 54.

21 M. Hroch, Social preconditions of national 
revival in Europe. A comparative analysis 
of the social composition of patriotic groups 
among smaller European nations (Cambridge 
1985).

22 P. Ricoeur, Temps et récit i, ii, iii (Parijs 
1983, 1984, 1985) en La symbolique du mal 

(Parijs 1960); J. de Visscher, ‘Paul Ricoeur’, 
in: H. Achterhuis e.a. ed. Denkers van nu 
(Diemen 2005) 11-24, aldaar 14, 18, 21. G. 
Groot, ‘Lezen is een oefening in vrijheid.  
Filosoof Paul Ricoeur over goed, kwaad,  
fantasie en fanatisme’, NRC Handelsblad  
(10-2-1995).

23 J. Habermas, ‘Citoyenneté et identité 
nationale’ in: J. Lenoble en N. Dewandre, 
L‘Europe au soir du siècle. Identité et démo-
cratie (Parijs 1992) 17-18.

24 R. Rorty, Achieving Our Country. Leftist 
Thought in Twentieth-Century America 
(Cambridge, ma 1998); Patricia de Marte-
laere, ‘Richard Rorty’ in: Achterhuis e.a. ed., 
Denkers van nu, 226-242; H. Pott, ‘Rorty over 
Heidegger, literatuur en politiek’ in:  
S. Alexandrescu ed., Richard Rorty (Kampen 
1995) 194-214.

25 Tamse, ‘Meer licht’.
26 N.C.F, van Sas, ‘Koningin op krediet. Over 

nieuwe republikeinen en oude orangisten’ 
in: Tamse ed., De stijl van Beatrix, 198-217, 
aldaar 212.

27 H. te Velde, ‘Coen Tamse als historicus’ in: 
Tamse, Het Huis van Oranje, 11-20.

28 Tamse, ‘Meer licht’, 17-20.
29 D.J. Elzinga ed., De Nederlandse constituti-

onele monarchie in een veranderend Europa 
(Alphen aan den Rijn 2006).

30 F. Bolkestein, NRC Handelsblad (5-3-1994), 
P. Scheffer, ‘Land zonder spiegel. Over de 
politieke cultuur in Nederland’ in: Koch en 
Scheffer ed., Het nut van Nederland, 10-39; 
S.W. Couwenberg ed., De Nederlandse natie 
(Utrecht en Antwerpen 1981). Hier werd 
al veel eerder een veronachtzaming van de 
nationale identiteit gesignaleerd.

31 H.J. Schoo, De verwarde natie. Dwarse 
notities over immigratie (Amsterdam 2000); 
H.J. Schoo, Een bitter mensbeeld (Amsterdam 
2004).

32 H.J. Schoo, ‘Nut en noodzaak van een  
Nederlandse identiteit’, lunchlezing op  
het ministerie van Buitenlandse Zaken  
(16-2-2006).

33 C.A. Tamse, ‘Voorwoord’ in: idem, De mo-
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narchie in Nederland (Amsterdam en Brussel 
1980) 7, 8.

34 R.N. Bellah, ‘Civil Religion in America’ in: 
idem en S.M. Tipton ed., The Robert Bellah 
Reader (Durham en Londen 2006) 225-245; 
M.B. ter Borg, Het geloof der goddelozen 
(Baarn 1996) 135-156, verwijzend naar het 
‘civil religion debate’ in de vs signaleert hij 
hier ‘zoiets als het bestaan van een publieke 
religie in Nederland’; J.C.Kennedy, Bezie-
lende verbanden (Amterdam 2009) 102-204. 
Kennedy past de begrippen van Bellah en 
Martin Marty hier toe op Nederland.

35 W. Frijhoff, Dynamisch erfgoed (Amsterdam 
2007) 37, 38. Bij het immateriële culturele 
erfgoed gaat het om: ‘de normen en waar-
den, leefwijzen, symbolen en rituelen, het 
denkpatroon, de gevoelswereld en de emo-
tionele codes van een gemeenschap, en om 
al wat eerder tot de orde van de belichaam-
de habitus of de geïnternaliseerde denkwe-
reld dan tot de orde van het verzakelijkte 
object behoort’.

36 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, De 
vader des vaderlands (Haarlem 1941); J.W. 
Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en 
de vestiginmg van de Nederlandse staat (2e 
druk.; Amsterdam 1960); G.W. Kernkamp, 
‘De Geuzenprins’ in: Jaarboek der Rijks-
universiteit Utrecht (Utrecht 1931-1936); J. 
Presser, De tachtigjarige oorlog i (4e druk; 
Amsterdam en Brussel 1963).

37 G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw 
(Amsterdam 1999) 8. Oranje is vanaf het 
begin populair geweest onder wat werd 
genoemd het ‘grauw’ of de ‘heffe des volks’. 
Vanaf de twintigste eeuw gebruik ik termen 
als ‘doorsnee-Nederlander’, het ‘gewone 
volk’ en het ‘grote publiek’ ter onderschei-
ding van de bestuurlijke en intellectuele 
elite. P.B. Cliteur, ‘Discriminatie en kritiek’, 
Strafblad 7, afl. 3 (19 juni 2009). De term ‘po-
pulistisch krediet van Oranje’ is van toepas-
sing enerzijds omdat Oranje populair was 
bij het gewone volk en anderzijds omdat de 
elite dit onderkende en Oranje op grond 
daarvan in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw nuttig vond om te instrumenta-
liseren ten dienste van de sociale cohesie.

38 Het einde van de Eerste Wereldoorlog en 
de invoering van het algemeen kiesrecht 
brachten een nieuw tijdperk.

39 C.A. Tamse, ‘De politieke mythe’ in: idem, 
Het Huis van Oranje, 21-39, aldaar 25-27; 
verwijzing naar R. Eickelpasch, Mythos und 
Sozialstruktur (Düsseldorf 1973) hfst. 1 en 2.

40 De sdap was bezig met een proces van ‘in-
groeien’ binnen de burgerlijke democratie. 
Fascisme en nationaalsocialisme waren met 
het communisme de dreigende totalitaire 
stromingen tijdens het interbellum.

41 G. van der Leeuw, Balans van Nederland 
(Amsterdam 1945).

42 H. Righart, De eindeloze jaren zestig (Amster-
dam 1995) 80.

43 P. Luykx en P. Slot ed., Een stille revolutie? 
Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig 
(Hilversum 1997).

44 De Bond startte in 1910 als Bond van Chris-
telijke Oranje-Verenigingen en noemde 
vanaf 1969 zich Christelijke Bond van Oran-
je-Verenigingen.

45 J.A.A. van Doorn, ‘De riskante erosie van 
politieke zingeving’ in: idem, Nederlandse 
democratie, 300-309.

46 Van Doorn, ‘De intellectueel als ideoloog’, 
364-365.

47 B. Heijne, Moeten wij van elkaar houden? 
Het populisme ontleed (Amsterdam 2011) 
72-76.

48 Rorty, Achieving our country; De Mar-
telaere, ‘Richard Rorty’; Pott, ‘Rorty over 
Heidegger’.

49 Tamse, ‘Voorwoord’, 26, 27.

i  het verhaal van een 
gepassioneerde relatie

1 Fouad Laroui, ‘Trots heelt gespleten natie’, 
de Volkskrant (16-4-2005).

2 Door verschijnselen als globalisering en 
Europese integratie en immigratie is de 
aandacht voor de nationale ‘identiteit’ de 
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laatste decennia elders en ook in Nederland 
toegenomen, maar weerstand is er zeker nog. 
S.W. Couwenberg wijst op een omslag in de 
waardering in het voorwoord van ‘Nationale 
Identiteit’, Civis Mundi Jaarboek (2001). Wil-
lem Velema en Hans Wansink bekritiseerden 
in de Volkskrant (22-12-2007) de ironiserende 
benadering van de geschiedenis die in Ne-
derland nog bon ton zou zijn. Dat er in de 
opleiding nog weinig belangstelling bestaat 
voor het eigen, vroege revolutionaire elan, 
kan blijken uit het handboek voor studenten 
politicologie van M. Fennema, De moderne 
democratie (herz. druk; Amsterdam 2001), 
waarin wordt gesteld: ‘In de Engelse Revolu-
tie werd de macht van de koning ingeperkt, 
in de Amerikaanse Revolutie werd de koning 
afgezworen, en in de Franse Revolutie zou 
de koning ten slotte omgebracht worden en 
het koningschap afgeschaft.’ Nergens wordt 
verwezen naar de Nederlandse Opstand, 
ruim een eeuw voor de Engelse Revolutie en 
twee eeuwen voor de Amerikaanse en Franse 
revoluties, evenmin wordt er gewezen op de 
invloed ervan op de ‘Glorious Revolution’ en 
op de Amerikaanse grondwet.

3 P. Scheffer, Het land van aankomst (Amster-
dam 2007) 155-156; zie ook: Scheffer, ‘Land 
zonder spiegel’. Wat de politieke cultuur in 
Nederland betreft, sprak James Kennedy er 
in 2003 zijn bevreemding over uit dat Ne-
derlanders het te gemakkelijk af laten weten 
als het erom gaat tradities en instituties te 
verdedigen die hun waarde hebben bewe-
zen: Kennedy, ‘Crisis en vernieuwing’.

4 Andere voorbeelden: Voltaire, zie Jan Pieter 
van der Sterre, Voltaire en de Republiek (Am-
sterdam en Antwerpen 2006) 472 e.v.; J.L. 
Motley, Rise of the Dutch Republic (New York 
1856); H. von Treitschke, ‘Die Republik der 
vereinigten Niederlande’, in Historische und 
Politische Aufsätze ii (Leipzig 1870).

5 E. Renan, Wat is een natie? (rede uit 1882; 
vertaling door Johannes Tielrooy, met een 
inleiding door H.R. Hoetink; Amsterdam 
1945).

6 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 36; Joep 

Leerssen, Nationaal denken in Europa (Am-
sterdam 2003) 124-128.

7 Renan, Wat is een natie?, vii-xxvii; Hoetink 
noemt in zijn inleiding de vorm waarin 
Renan zijn gedachten heeft uitgesproken 
van ‘onovertrefbare schoonheid’, de for-
mulering acht hij ‘volmaakt, glashelder 
treffend en beknopt’. Op pagina ix verwijst 
hij naar de precisering van Renan uit 1887, 
waarin ook het begrip historische lotsver-
bondenheid tot uitdrukking komt: ‘Une 
nation, c’est pour nous une âme, un esprit, 
une famille spirituelle, résultant dans le 
passé, de souvenirs, de sacrifices, de gloires, 
souvent de deuils et de regrets communs ; 
dans le présent, du désir de continuer à vi-
vre ensemble. Ce qui constitue une nation, 
ce n’est pas de parler la même langue ou 
d’appartenir au même groupe ethnographi-
que, c’est d’avoir fait ensemble de grandes 
choses dans le passé et de vouloir en faire 
encore dans l’avenir.’ De term ‘verbeelde 
gemeenschap’ gebruikt Anderson, Imagined 
Communities, Introduction, 5.

8 Renan, Wat is een natie?, 25.
9 A. D. Smith, Nations and Nationalism in a 

Global Era (Cambridge 1995) 56-57.
10 De Visscher, ‘Paul Ricoeur’, 14, 18, 21; G. 

Groot, ‘Lezen is een oefening in vrijheid. 
Filosoof Paul Ricoeur over goed, kwaad, 
fantasie en fanatisme’, NRC Handelsblad (10 
februari 1995); Rorty, Achieving our country.

11 Waarmee overigens niet gezegd wil zijn 
dat er vanaf de zestiende eeuw al sprake 
zou zijn van een nationale duiding van de 
Opstand. Het moderne natiebesef dateert 
vanaf het midden van de achttiende eeuw. 
De historiografie van de negentiende eeuw 
rechtvaardigde met de Opstand aan het 
einde van de zestiende eeuw en met de erop 
volgende Gouden Eeuw het bestaan van Ne-
derland als natie. Van Sas, De metamorfose, 
552 e.v; Tamse, Het Huis van Oranje, 32.

12 Het begrip negentiende eeuw wordt hier 
ruim genomen. Van Sas spreekt van de 
‘lange negentiende eeuw’ voor de periode 
1798-1917 in: N.C.F. van Sas en H. te Velde 
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ed., De eeuw van de Grondwet. Grondwet 
en politiek in Nederland, 1798-1917. 150 jaar 
Grondwet (Deventer 1998); Van Sas, De 
metamorfose van Nederland, 61; hier wordt 
gesteld dat er wat voor te zeggen zou zijn 
om voor Nederland de negentiende eeuw te 
laten duren tot 1940.

13 A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en ken-
tering in de Nederlandse politiek (9de druk; 
Amsterdam 2007) 68; hier wordt gesproken 
van elites in de betekenis van de leidingge-
venden van de verschillende zuilen.

14 Vrij naar William Isaac Thomas: ‘If men 
define situations as real, they are real in 
there consequences’; verwijzing in Charel 
B. Krol, Als de koning dit eens wist…! (proef-
schrift aan de Rijksuniversiteit Limburg; 
Maastricht 1994) 138; Anton C. Zijderveld, 
De relativiteit van kennis en werkelijkheid. 
Inleiding tot de kennissociologie (Meppel 
1974) 68; Presser, De tachtigjarige oorlog , 100. 
Presser wijst erop dat er naast de historische 
ook nog de legendarische of mythische 
waarheid is en dat het Nederlandse volk in 
Willem van Oranje het beste vereerde dat 
het ‘als volk in de loop der tijden heeft nage-
streefd’; Renan, Wat is een natie?, 53, over een 
‘heldhaftig verleden’ als ‘maatschappelijk 
kapitaal waarop men een nationale idee 
grondvest’.

15 Tijdgenoten bij wie de historiografie 
eerder het karakter had van verslaglegging, 
waren: Emanuel van Meteren (1535-1612), 
Pieter Bor Christiaanszoon (1559-1635) en 
Everhard van Reyd (1550-1602).

16 M. Reinders, Gedrukte chaos. Populisme en 
moord in het Rampjaar 1672 (Amsterdam 
2010). Schutte, Oranje in de achttiende eeuw.

17 Krol, Als de koning dit eens wist.
18 Hier is voor het begrip mythe niet Van 

Dales Groot Woordenboek der Nederlandse 
taal uitgangspunt. Het gaat om een aan de 
nationale geschiedenis ontleend verhaal 
waarbij in de lijn van Durkheim en Mali-
nowski vooral gekeken wordt naar de soci-
ale functie ervan. Eickelpasch, Mythos und 
Sozialstrucktur, hfst. 1 en 2; B. Malinowski, 

‘Culture’ in: Encyclopedia of the Social Sci-
ences iv (1931-1935) 621-645, aldaar 640 e.v.; 
verwijzing in: Tamse, Het Huis van Oranje, 
25 e.v.

19 Hoetink in Renan, Wat is een natie?, vii; 
Van Ginkel, Op zoek, 36.

20 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Oranje 
en de vestiging van de Nederlandse staat (2de 
druk 1960; Amsterdam 1946) 7-8, 183-184. 
Later komen er andere interpretaties van 
de Oranjemythe aan de orde, zoals die van 
Groen van Prinsterer, en dan zal ik aangeven 
waarom ik de interpretaties van Berkelbach 
van der Sprenkel en van Kernkamp het 
meest vindt recht doen aan de kern van 
Oranjes gedachtegoed. Hoewel het officieel 
het geslacht Oranje-Nassau betreft, wordt er 
verder gesproken van Oranje.

21 Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en de 
vestiging, 183-184.

22 Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en 
de vestiging 183-184. Dit onderscheid tus-
sen de historische en de mythische Oranje 
betekent dat ervan uit wordt gegaan dat 
Oranje ‘vuile handen’ kan hebben gemaakt 
of eventueel degenen die in zijn naam optra-
den. In Henk van Nierop, Het verraad van 
het Noorderkwartier (Amsterdam 1999) 253 
e.v. wordt het harde optreden van de geuzen 
in het Noord-Hollands Noorderkwartier 
behandeld. Eenzelfde situatie is het onder-
werp van L. Adriaenssen, Staatsvormend 
geweld. Overleven aan de frontlinies in de 
Meierei van Den Bosch, 1572-1629 (Tilburg 
2007). Het etiket genocide, zoals sommige 
recensies vermeldden, is echter onjuist 
en een anachronisme. Berkelbach van der 
Sprenkel wees in dit verband al eerder op 
het optreden van Frederik Hendrik tegen 
de katholieken in de Meierei.

23 P. Vis, 450 jaar Oranjeliederen tijdens oorlog 
en vrede (Houten 1994) 45 e.v.; al tijdens het 
leven van de Prins waren er versies van het 
Wilhelmus in omloop. De strijd werd ook 
bezongen in De Nederlandsche Gedenck-clanck 
en het Nieu Geusen Lieden Boecxken uit de 
jaren na 1584.
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24 S. Toulmin, Terug naar de rede (Kampen 
2001) 48-49; deze Amerikaanse filosoof 
schetst Maurits hier als een groot en ori-
gineel militair, die de wetenschap bewust 
inschakelde. Vgl. A.Th. van Deursen, Mau-
rits van Nassau (Amsterdam 2000) 289-290; 
N. Japikse, De Geschiedenis van het Huis van 
Oranje-Nassau i (Den Haag 1948) 192 e.v.; 
W. Troost, Stadhouder-Koning Willem iii 
(Hilversum 2001) 290-295; P. Geyl, Oranje en 
Stuart 1641-1672 (2de druk; Zeist 1963) 39. 
E.H. Kossmann, ‘Nederland en Frankrijk’ in: 
idem, Naoogst (Amsterdam 2007). In deze 
rede ter gelegenheid van het staatsbezoek 
van koningin Beatrix aan Frankrijk in 1991, 
wijst Kossmann erop hoezeer Willem iii 
zichzelf als strijder voor godsdienstvrijheid, 
tolerantie en constitutionalisme wist te 
positioneren.

25 C. Schmidt, ‘Het charisma van Oranje. 
Aantekeningen over de sociogenese van het 
Koninkrijk der Nederlanden’ in: K. Bruin 
en K. Verrips ed., Door het volk gedragen. 
Koningschap en samenleving (Amsterdams So-
ciologisch Tijdschrift, afl. 2; Groningen 1989) 
53-70, aldaar 57.

26 Mythen kunnen van karakter veranderen 
en verschillend worden geïnterpreteerd. 
Tamse, Het Huis van Oranje, 34-36; J.G.A. 
Pocock, Burke and the Ancient Constitution: a 
Problem in the History of Ideas (Londen 1972) 
202 e.v.

27 In zijn rede in de Raad van State op 31 
december 1564 bepleitte Willem van Oranje 
vrijheid van geweten; vgl. H. Klink, Opstand, 
politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-
1568 (2de druk; Heerenveen 1998) 286-296; 
A. Alberts en J.E. Verlaan, Apologie of Ver-
antwoording van de prins van Oranje gevolgd 
door het Plakkaat van Verlating (Nieuwkoop 
1980) 148.

28 M.E.H.N. Mout, Plakkaat van Verlatinge 
(Groningen 2006) 12.

29 C. Taylor, Moderniteit in meervoud (Kam-
pen 2005) 115.

30 Er werd in publicaties ook verwezen naar 
Het Groot Privilege van 1477 en de Blijde 

Incomste, die een beperking inhielden van 
de vorstelijke soevereiniteit en daarmee 
een rechtvaardiging van de Opstand en de 
Afzwering. J.W. Smit, Fruin en de partijen tij-
dens de Republiek (Groningen 1958) 55.

31 J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie: calvi-
nisme en de strijd om de democratische rechts-
staat (Groningen 1993) 124, 125, 132; A.Th. 
van Deursen en H. de Schepper, Willem van 
Oranje, een strijd voor vrijheid en verdraag-
zaamheid (Weesp 1984) 171.

32 Behalve dat Oranje een opstand tegen 
het absolutisme initieerde, bleek hij bereid 
verkozen vertegenwoordigers van de bur-
gerijen of schutterijen in te schakelen. Dit 
waren nog geen vertegenwoordigers van 
het ‘volk’ maar van de middenklasse, daar-
mee was het echter wel een opening naar 
de niet-elite. Berkelbach van der Sprenkel, 
Oranje en de vestiging, 8, 121, 184; Kernkamp, 
‘De Geuzenprins’ in: Jaarboek der Rijksuni-
versiteit Utrecht; Martin van Gelderen, ‘De 
Nederlandse Opstand (1555-1610): van “vrij-
heden” naar “oude vrijheid” en de “vrijheid 
der conscientien”’, in: Haitsma Mulier en 
Velema ed., Vrijheid, 27-52, aldaar 35.

33 Van Deursen en De Schepper, Willem van 
Oranje, 117.

34 Presser, De tachtigjarige oorlog, 67; en voor 
hem J. Romein en B.W. Schaper.

35 Presser, De tachtigjarige oorlog, 55. Presser 
zou de term Nederlandse Revolutie even 
voor de hand liggend vinden als Opstand, 
want ‘ongetwijfeld was het een revolutie’.

36 Klink, Opstand, politiek en religie, 335. 
Vogens de calvinistische opvatting zou de 
overheid een instelling van God zijn en zou 
alleen een opstand van de hogere overheden 
omwille van de religie gerechtvaardigd zijn, 
zodat in hun ogen de Opstand niet revolu-
tionair, maar conservatief was. Verwijzing: 
E.H. Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit aan het 
begin van het Nederlandse ancien régime’ 
in: idem, Politieke theorie en geschiedenis 
(Amsterdam 1987) 59-92, aldaar 83. Hoewel 
Kossmann het corporatieve aspect in het 
calvinistische denken hierover tegenover 

noten



nederland en het verhaal van oranje458

het meer individualistische van Locke be-
licht (85 e.v.), stelt hij dat de stelling als zou 
de strijd gaan tussen de leer van de volks-
soevereiniteit en de leer van de vorstelijke 
soevereiniteit, wel een vereenvoudigde sa-
menvatting is, ‘maar onjuist is zij niet’ (61). 
Sap, Wegbereiders, 5-7, 74, 75, 130-133.

37 Kernkamp, ‘De Geuzenprins’ in Het jaar-
boek der Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht 
1931-1936). Later verklaar ik waarom Kern-
kamps visie op Oranje meer recht doet 
aan de Prins dan Groen van Prinsterers 
poging het Oranjekoningschap te plaatsen 
tegenover de volkssoevereiniteit, waarmee 
de Nederlandse natie generaties lang werd 
opgezadeld met de valse tegenstelling Gods-
soevereiniteit versus volkssoevereiniteit; 
Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en de 
vestiging, 168.

38 J.W. Schulte Nordholt ‘Het tertium 
comparationis. De Nederlandse Revolutie 
tussen de Amerikaanse en de Franse in’ in: 
S.W. Couwenberg ed., Opstand der burgers 
(Kampen 1988) 53-66, aldaar 55; hier wordt 
verwezen naar buitenlanders die de Re-
publiek uitzonderlijk vonden zoals John 
Adams, die sprak van ‘a singular country’, 
verwijzing: L.H. Butterfield ed., Adams Fa-
mily Correspondence, 4 dln., iii (John Adams 
aan Abigail Adams, 4 sept. 1780; Cambridge, 
ma 1963-1974) 410.

39 J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de ze-
ventiende eeuw (Haarlem 1941) 9, 64, 75.

40 Huizinga, Nederland’s beschaving, 13-17, 
37; S. Schama, Overvloed en onbehagen (7de 
druk; Amsterdam 2006) 45-48.

41 S. Groenveld, Unie-Bestand-Vrede. Drie 
fundamentele wetten van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden (Hilversum 2009) 
12; verwijzing citaat G.F.M van der Tang, 
Grondwetsbegrip en grondwetsidee (Deventer 
1998) 74.

42 A.Th. van Deursen, De last van veel geluk 
(Amsterdam 2006) 336-338.

43 E. Zahn, Regenten, rebellen en reformatoren 
(Amsterdam 1989) 22; Zahn spreekt van een 
‘verwaarlozen van de theorie’. Ook het ambt 

van stadhouder was hybride: hij had een  
vorstelijke status, maar was tevens ambte-
naar in dienst van de Staten der Gewesten.

44 De Oranjes vormen de enige dynastie die 
zich verdienstelijk maakte met het bestrij-
den van het absolutisme. Zie de prinsen 
Willem i (nam initiatief tegen Filips ii van 
Spanje) en Willem iii (Glorious Revolu-
tion).

45 Schama, Overvloed en onbehagen, 21.
46 Huizinga, Nederland’s beschaving, 43; hier 

wordt op het ‘bijzondere’ gewezen.
47 N. Elias, De hofsamenleving. Een sociologi-

sche studie over koningschap en hofaristocratie 
(Amsterdam 1997) 9; R. Pots, Cultuur, 
koningen en democraten (Nijmegen 2000) 
29-30; Coos Huijsen, De Oranjemythe. Een 
postmodern fenomeen (Zaltbommel 2001) 20; 
Anton van Duinkerken en P.J.G. Huincks 
ed., Dichters om Oranje. Oranje-poëzie van 
Willem de Zwijger tot heden (Baarn 1946) 
Verantwoording; C.A. Tamse, ‘De feniks 
van Oranje. Het Koninklijk Huisarchief, de 
collecties van het Huis Oranje-Nassau en de 
geschiedenis van het verzamelen’ in: idem, 
Het Huis van Oranje, 400-424.

48 Schama, Overvloed en onbehagen, 19; Rein-
ders, Gedrukte chaos, 20.

49 J.Huizinga, Nederland’s geestesmerk (Leiden 
1935) 13; Huizinga, Nederland’s beschaving, 
56 e.v.

50 J.C. Boogman, ‘Achtergronden, tendenties 
en tradities van het buitenlandse beleid van 
Nederland (eind zestiende eeuw – 1940)’ in: 
N.C.F. van Sas ed., De kracht van Nederland 
(Haarlem 1991) 16-35, aldaar 16-25.

51 J.I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Fra-
neker 1996) 102-104; aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog wijst P. Scholten erop 
dat Willem van Oranje niet alleen christen 
was van calvinistische inslag, maar tegelij-
kertijd ‘de drager van het tolerantiebegin-
sel’, in: C.L. Patijn, ‘Het Koningschap in 
Nederland’, Wending 12 (februari 1965).

52 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 8.
53 L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, 

in, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden 



459

1621-1669 iii (Den Haag 1669-1672) 825.
54 R. Dekker, Holland in beroering (Baarn 

1982) 45 e.v.; in de 16de en 17de eeuw zien 
we ook elders in Europa bij de massa’s ver-
schijnselen van een kinderlijk vertrouwen in 
de vorst, zodat er wel wordt gesproken van 
een ‘naïef monarchisme’; J. Blum, The End 
of the Old Order in Rural Europe (Princeton 
1978) 335.

55 R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen 
in Nederland tot den val der Republiek (Den 
Haag 1980) 287; hier wordt erop gewezen 
dat de Staten van Holland en Zeeland op 
aandrang van de burgers het stadhouder-
schap in 1674 erfelijk verklaarden in de man-
nelijke linie.

56 Reinders, Gedrukte chaos, 12.
57 H. Rowen, The Princes of Orange (Cam-

bridge 1980) 232.
58 Huizinga, Nederland’s beschaving, 76.
59 Gravure van Hendrik Goltzius, getiteld 

‘Portret van Willem van Oranje als dienaar 
Gods’, Amsterdam 1581, Rijksprentenkabi-
net, Holstein viii, 203, en gravure toege-
schreven aan Theodor de Bry, ‘Vergelijking 
tussen Willem van Oranje en Alva’, Rotter-
dam 1577, Museum Boijmans Van Beunin-
gen. Stadhouders in beeld (Jaarboek Oranje-
Nassau Museum; Rotterdam 2006) 27-31; 
Zahn, Regenten, rebellen, 49; Zahn wijst erop 
dat het vooral leken waren die deze opvat-
tingen uitdroegen. Joris van Eijnatten, God, 
Nederland en Oranje (Amsterdam 1993) 459.

60 Van Deursen, Maurits van Nassau, 271-275.
61 Van Eijnatten, God, Nederland en Oranje, 

150; I.M. Veldman, ‘De kast van Fruin. Pren-
ten als historische bron’ in: H. Paul en H. te 
Velde ed., Het vaderlandse verleden. Robert 
Fruin en de Nederlandse geschiedenis (Amster-
dam 2010) 82-107, aldaar 97-104.

62 G.J. Schutte, Het calvinistisch Nederland 
(Hilversum 2000) 87; maar als er sprake is 
van een verbond tussen God en Nederland 
betrof dit volgens orthodox-calvinistische 
opvattingen aanvankelijk alleen de gelo-
vigen. Pas later, in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, onder invloed van verlich-

ting en romantiek, kwam er verandering in 
de opvattingen over volk en staat en sinds-
dien behoorden alle Nederlanders tot het 
volk; Sap, Wegbereiders, 326 e.v.

63 Zahn, Regenten, rebellen, 328; hier wordt 
tolerantie zelfs gezien als ‘wezensmerk van 
de Nederlandse cultuur’; J. van Eijnatten, 
‘De lof der overtuiging. Fruin over religie en 
beschaving in heden en verleden’ in: Paul en 
Te Velde ed., Het vaderlandse verleden, 154-
174, aldaar 169-171. De zeventiende-eeuwse 
regenten treden volgens Fruin wat vrijheid 
en verdraagzaamheid betreft in het voet-
spoor van de Vader des Vaderlands, maar in 
laatste instantie is hun ‘nationale gedoogbe-
leid’ een ‘combinatie van verstandig burger-
vaderschap en commercieel inzicht’.

64 Kennedy, Bezielende verbanden, 38-39.
65 J.S. da Silva Rosa, Geschiedenis der Por-

tugeesche joden te Amsterdam 1593-1925 
(Amsterdam 1925), hfst. xv, 6. De band 
met de Oranjes dateert van Willem van 
Oranje, die men waardeerde vanwege zijn 
verdraagzaamheid en aan wie men artikel 13 
(gewetensvrijheid) van de Unie van Utrecht 
meende verschuldigd te zijn. Vermeld wordt 
ook dat Maurits meerdere malen stelling 
nam ten gunste van de joden en dat hij in 
1609 de lijkstoet volgde van de jood Samuel 
Palache. Tevens bezochten meerdere Oran-
jevorsten, van Frederik Hendrik tot en met 
koningin Beatrix, Nederlandse synagogen. J. 
Buijnink, ‘Het Huis van Oranje en de joden’, 
Oranjevaan 46, nr. 4 (1994).

66 Da Silva Rosa, Geschiedenis der Portugeesche 
joden, 12.

67 Huizinga, Nederland’s geestesmerk, 9-14; 
Huizinga, Nederland’s beschaving; Schama, 
Overvloed en onbehagen, hoofdstuk 6; Simon 
Schama wijst wat betreft de liefdadigheid 
in de Republiek op het schuldgevoel van de 
rijke calvinisten. Ondeugden zoals dronken-
schap, excessief kaartspelen en prostitutie 
werden ook toen al soms min of meer ge-
doogd. Vgl. A. Klink, ‘Verdraagzaamheid en 
geloof in Nederland’ in Civis Mundi Jaar-
boek (2001) 149-150.

noten



nederland en het verhaal van oranje460

68 E. Renan, ‘Préface’ in: Études d’histoire réli-
gieuse (Oeuvres Complètes vii; Parijs 1955) 34.

69 J.I. Israel, Radicale verlichting (Franeker 
2001) 121-123.

70 G. Dekkers, ‘Persvrijheid in het Am-
sterdam van de Gouden Eeuw’, Historisch 
Nieuwsblad 10 (2007) 16-23.

71 Taylor, Moderniteit in meervoud, 9-16, 68; L. 
Jardine, Going Dutch (Londen 2008).

72 Israel, Radicale Verlichting, Inleiding.
73 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 18.
74 A. de Tocqueville, Democratie. Wezen en 

oorsprong (ingekort en gebundeld door 
J.M.M. de Valk, inleiding door A. Kinneging; 
(Kampen en Kapellen 2004) 317; ook Ernest 
Gellner veronderstelt een correlatie tussen 
reformatie en civil society, in E. Gellner, Con-
ditions of liberty. Civil society and its rivals 
(Londen 1994) 45-49.

75 A. Kuyper, Het calvinisme. Zes Stone-lezin-
gen (gehouden in Princeton, 1898; 3de druk; 
Kampen 1959).

76 Dekker, Holland in beroering, 47-48; de 
Oranjeliefde had te maken met het erfcha-
risma op grond van Oranjes rol tijdens de 
Opstand en ook later. Toch is deze para-
doxale combinatie van een republikeinse 
gezindheid en liefde voor een dynastie zeer 
uitzonderlijk.

77 De Bataafse mythe is gebaseerd op Cor-
nelius Aurelius (1460-1531), die een verge-
lijking maakte tussen de bewoners van het 
gewest Holland en de Bataven.

78 J. en A. Romein, De lage landen bij de zee iv 
(4de druk; Zeist 1961) 160.

79 P.B.R. de Geus, Oranje-Nassau en de vrijheid 
(Amsterdam 2003) 40.

80 Geyl, Oranje en Stuart, 39. Geyl had kritiek 
op de politiek van Frederik Hendrik en Wil-
lem ii omdat deze de belangen van de Re-
publiek ondergeschikt zouden hebben ge-
maakt aan dynastieke belangen en stelt dat 
het verzet hiertegen van het gewest Holland 
en zijn regenten terecht was. Maar Holland 
kende in de tijd van Frederik Hendrik geen 
antiorangistische eenheid. Amsterdam en 
Frederik Hendrik waren het bijvoorbeeld 

met betrekking tot Engeland met elkaar 
eens en de stadhouder wilde juist voorko-
men dat de Republiek verstrikt zou raken in 
de Engelse problematiek. S. Groenveld, ‘Fre-
derik Hendrik en de Stuarts, 1640-1647’ in: 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum (Zutphen 
1987) 7-28, aldaar 23-25. Groenveld ziet zo 
tegenover de Oranjemythe een anti-Oran-
jemythe ontstaan. Voor het volk bleef de 
waardering overheersen vanwege de uiterst 
knappe militaire prestaties van Maurits, die 
vanaf 1590 (turfschip van Breda) zege op 
zege boekte, en van Frederik Hendrik, die 
vanwege zijn overwinningen de bijnaam 
‘Stedendwinger’ kreeg. Deze Oranjeprinsen 
ontwikkelden zich tot toonaangevende au-
toriteiten op het gebied van de krijgskunde.

81 De Friese Nassaus stamden af van Jan van 
Nassau (1536-1606), broer van Willem van 
Oranje. Zijn kleinzoon Willem Frederik 
(1613-1664) huwde Albertine Agnes, de 
dochter van Frederik Hendrik, en daarmee 
stamt de Friese Nassau via vrouwelijke lijn 
eveneens af van Willem van Oranje.

82 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 138-
140.

83 Pieter de la Court, Historie der gravelike re-
gering in Holland (1662); de Deductie is een 
stuk van de hand van Johan de Witt uit 1654 
waarin hij de Acte van Seclusie verdedigde, 
waarin de Staten van Holland hadden 
bepaald dat nooit meer een Oranje zou wor-
den benoemd tot stadhouder of kapitein-
generaal. Dit was een geheime toezegging 
aan Cromwell, die de driejarige Willem iii 
als bloedverwant van de Stuarts vreesde.

84 G.O. van de Klashorst, ‘De ware vrijheid, 
1650-1672’ in: E.O.G. Haitsma Mulier en W. 
Velema ed., Vrijheid: een geschiedenis van de 
vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam 
1999) 157-185, aldaar 173 e.v.

85 Israel, De Republiek, 897; Israel wijst bij-
voorbeeld op een actie in Utrecht in 1673 
van de gereformeerde burgerij tegen onder 
meer ‘buitensporige’ verdraagzaamheid van 
de ‘oude regenten’.

86 Dekker, Holland in beroering, 108; Troost, 



461

Stadhouder-koning Willem iii, 92-95.
87 Van de Klashorst, ‘De ware vrijheid’, 169.
88 L. Jardine, Gedeelde weelde (Amsterdam en 

Antwerpen 2008) 41, 47.
89 Jardine, Gedeelde weelde, 50; B. Donker, 

‘Huizinga is een deel van mij. Interview met 
Lisa Jardine’, NRC Handelsblad (19-11-2010). 
Volgens Jardine was de invasie van Willem 
de Veroveraar in 1066 dus niet de laatste 
invasie in Engeland.

90 Jardine, Gedeelde weelde, 53,54.
91 J.I. Israel, Monarchy, Orangism, and Repu-

blicanism in the Later Dutch Golden Age (Am-
sterdam 2004).

92 Van Deursen, De last van veel geluk, 337-338. 
De Oranjes vormen de enige dynastie die 
zich verdienstelijk maakte met het bestrij-
den van het absolutisme, zie de prinsen Wil-
lem i en zijn zoons Maurits en Frederik Hen-
drik, en zijn achterkleinzoon Willem iii. De 
historicus H.B. Wiardi Beckman zou Willem 
iii daarvoor in de jaren 1930 prijzen als ‘strij-
der voor de zaak van de geestelijke vrijheid 
en het protestantisme’. Beckman (1904-1945) 
was een toonaangevende sociaaldemocra-
tische intellectueel die de discussie over de 
nationale gedachte binnen de sdap in de ja-
ren 1930 entameerde. M. Halbertsma-Wiardi 
Beckman, ‘Wiardi Beckman en de nationale 
gedachte’, Socialisme & Democratie (1996) 3.

93 J. Meijer, Zij lieten hun sporen achter 
(Utrecht 1964) 83; de Oranjes hadden uit-
stekende verhoudingen met de joden en 
kregen onder meer in hun strijd tegen het 
absolutisme steun van kapitaalkrachtige 
joden zoals Antionio Alvares Machado en 
Jacob Pareira da Silva en Franciso Lopes 
Suasso; Da Silva Rosa, Geschiedenis der Portu-
geesche joden, 101.

94 Van Duinkerken en Huincks ed., Dichters 
om Oranje, 32, 160.

95 D.J. Noordam, Riskante relaties. Vijf eeu-
wen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733 
(Hilversum 1995) 111-125. Willem iii was 
onderwerp van roddel vanwege zijn intense 
vriendschappen met mannen. Hoewel het 
absolute bewijs ervoor ontbreekt, conclu-

deert Noordam op basis van veel materiaal 
dat prins Willem iii een homoseksuele ge-
aardheid mag worden toegeschreven.

96 G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 
38.

97 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 28.
98 Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en 

de vestiging, 121; de Statenvergadering die 
Oranje in 1574 in Holland bijeenriep was 
democratischer van samenstelling dan enige 
Statenvergadering vóór de Franse tijd. Met 
zo’n overweging zou Willem iv geen affini-
teit hebben: W.H. Vermooten, ‘Democratie 
en Oranjehuis’ in: W.J.C. Buitendijk e.a. ed., 
Als een goed instrument (Lochem 1963) 66; 
Dekker, Holland in beroering, 45-46.

99 Er waren orangistische publicisten zoals 
R.M van Goens en Adriaan Kluit. Hun 
legitimistische opvattingen zouden later 
van invloed zijn op ‘absolutistisch georiën-
teerde calvinisten’ als Bilderdijk, Da Costa 
en Groen van Prinsterer. Smit, Fruin en de 
partijen, 55.

100 Israel, Radicale Verlichting, 29-43.
101 M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Ca-

pellen (Groningen en Den Haag 1922) 218; 
Joan Derk van der Capellen, Aan het volk 
van Nederland. Het patriottisch program uit 
1781 (H.L. Zwitzer ed.; Amsterdam 1987) 18; 
ook vermeld bij: W.R.E. Velema, ‘Vrijheid als 
volkssoevereiniteit’, in: Haitsma Mulier en 
Velema ed., Vrijheid, 287-303, aldaar 294-299.

102 G. de Bruin, ‘Het begrip “vaderland” in 
de pamfletliteratuur ten tijde van de Repu-
bliek, 1600-1750’ in: Van Sas ed., Vaderland 
(Amsterdam 1999) 143-161, aldaar 148.

103 Israel, De Republiek, 899-900; Willem iii 
nam een ongekend sterke positie als stad-
houder in, de mogelijkheid dat hij hertog 
van Gelderland zou worden stuitte echter 
op niet te negeren weerstand.

104 G.J. Schutte, ‘Grondvester of belager’, 72.
105 Romein, De lage landen ii, 41; Maurits, 

Willem iii, Willem iv en Willem v worden 
hier genoemd, die wel mogelijkheden had-
den tot verandering, maar dit nalieten.

106 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 74.

noten



nederland en het verhaal van oranje462

107 W.J.C. Buitendijk, ‘Oranje in de litera-
tuur’, in: idem e.a. ed., Als een goed instru-
ment, 88-130, aldaar 105; citaat uit Onno 
Zwier van Harens lijkrede op Willem iv. 
Zie ook: Van Eijnatten, God, Nederland en 
Oranje, 149.

108 Het zou kunnen zijn dat zich hier wreekt 
dat Nederland geen echte monarchale 
traditie kent. Zo doen de koningsdrama’s 
van Shakespeare niets af aan de verbonden-
heid van de Britten met hun monarchie. 
Hun loyaliteit geldt immers het instituut. 
Nederland is loyaal aan Oranje en om dit 
te ondersteunen worden de leden van deze 
familie daarom vaak bepaalde kwaliteiten 
(singuliere gaven) toegedacht. Dit gold 
voor O.Z. van Haren, maar ook voor R. 
Fruin, die worstelde met het falen van Wil-
lem iii. Zie: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw 
(Hilversum 2000) 120.

109 M. Schneider en J. Hemels, De Nederlandse 
krant 1618-1978 (Baarn 1979) 85.

110 Israel, De Republiek, 1193; H.W. von der 
Dunk, Conservatisme (Bussum 1976) 73. Sap, 
Wegbereiders, 298.

111 Schutte, ‘Grondvester of belager’, 80-85.
112 R. van Vliet, Elie Luzac (1721-1796) (Lei-

den 2005) 463; Luzac participeerde ook vol-
op in bredere, filosofisch getinte debatten 
zoals over het geluk: Elie Luzac, Le bonheur 
ou nouveau système de jurisprudence naturelle 
(1753); verwijzing bij Peter Buijs, De eeuw 
van het geluk (Hilversum 2007) 127.

113 Kossmann, De Lage Landen 1780-1914 
(Amsterdam 2006, 8ste druk) 82. Ook Koss-
mann wijst erop dat orangistische publicis-
ten zich voor 1795 al ontvankelijk toonden 
voor de ideeën van Montesquieu en Burke.

114 Van Vliet, Elie Luzac, 383. A. Wildschut, 
Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriot-
ten en prinsgezinden, 1780-1787 (Hilversum 
2000) 54.

115 Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen, 
357.

116 Schutte, ‘Grondvester of belager’, 81; ver-
wijzing naar L.P. van de Spiegel, Naadenking 
van eenen Staatsman weegens zyn Ministerie 

in Holland (Amsterdam 1800) 65-66.
117 Schutte, ‘Grondvester of belager’, 80-85; 

verwijzing naar A. Kluit, ‘De rechten van de 
mensch in Vrankrijk, geen gewaande rech-
ten in Nederland’ (Voorbericht) in: idem, 
Soevereiniteit verdedigd (Amsterdam 1785).

118 E. van Meerkerk, Willem v en Wilhelmina 
van Pruisen (Amsterdam en Antwerpen 
2009) 108.

119 Wildschut, Goejanverwellesluis, 54; L.J. 
Rogier, ‘Uit verdeeldheid tot eenheid’ in: L.J. 
Rogier, Terugblik en uitzicht i (Hilversum en 
Antwerpen 1964) 247-262, aldaar 251.

120 Van Sas, De metamorfose, 31-32. Van Sas 
wijst ook nog op de omvangrijke publicatie 
van de orangist Kornelis de Vogel Kate-
chismus van het stadhouderschap, die tal van 
voors en tegens gaf en op het diepgravende 
De tegenswoordige regeeringsvorm van Johan 
Canter de Munck, waarin de stadhouder 
fungeert als dienaar van de Staten en dat 
gezien zou kunnen worden als een prelude 
op de constitutionele monarchie. Van Sas, 
‘Koningin op krediet’, 208-209.

121 Buitendijk, ‘Oranje in de literatuur’, 109.
122 Wildschut, Goejanverwellesluis, 54, 55; 

Dekker, Holland in beroering, 64.
123 T. Tal, Oranjebloesems, uit de gedenkbladen 

van Neerlands Israel (Amsterdam 1898) 97 e.v.
124 B. Wallet, ‘De joodse Oranjemythe’, Trouw 

(25-6-2011); Wildschut, Goejanverwellesluis, 
7-19; Kossmann, De Lage Landen, 49.

125 Rogier, ‘Uit verdeeldheid tot eenheid’, 251.
126 Van Sas, De metamorfose, 343
127 N.C.F. van Sas, ‘Vaderlandse Oranjezucht’, 

in: L.J. van der Klooster ed., Oranje in revo-
lutie en restauratie (Jaarboek Oranje-Nassau 
Museum; Den Haag 1996) 20; hier wordt 
erop gewezen dat Oranje veel aanhang bleef 
houden. Zelfs patriotten gingen hiervan uit.

128 D. van der Horst, Van Republiek tot Ko-
ninkrijk (Amsterdam 1985) 154; D. de Boer 
en J. de Vries ed., Wij samen onder de Oranjes. 
150 Jaar Nederlandse samenleving (Amster-
dam en Brussel 1963) 20.

129 I. de Haan, Politieke reconstructie (ora-
tie; Utrecht 2004) 7; Van der Horst, Van 



463

Republiek tot Koninkrijk, 163-166; J. de Rek, 
Koningen, kabinetten en klompenvolk (Baarn 
1975) 157 e.v.

130 De Rek, Koningen, kabinetten, 157.
131 Kossmann, De Lage Landen, 95-99.
132 A. de Groot, Leven en arbeid van J.H. van 

der Palm (Wageningen 1960) 132 e.v.; Van 
der Palm spreekt in 1816 van ‘de eerbied 
voor een geëerbiedigde koning, de liefde 
voor Hoogstd. aloud vorstelijk geslacht’ en 
van ‘het vertrouwen op een vrijzinnig staats-
bewind’; Van der Horst, Van Republiek tot 
Koninkrijk, 162.

133 Van Sas, De metamorfose, 342-343; Van Sas, 
‘Koningin op krediet’, 212; verwijzing: H.U. 
Jesserun d’Oliveira e.a., Grondwet van de Re-
publiek Nederland (Amsterdam 2004).

134 Van Sas, De metamorfose, 41-43.
135 N.C.F. van Sas, ‘Het Grote Nederland 

van Willem i: een schone slaapster die 
niet wakker wilde worden’ in: C.A. Tamse 
en E. Witte ed., Staats- en natievorming in 
Willem i’s Koninkrijk (1815-1830) (Brussel 
1992) 171-185; hier wordt erop gewezen dat 
er al in 1800 sprake was van ‘verregaande 
depolitisering en verzoening tussen Bataven 
en Orangisten’. Te denken valt ook aan eer-
dergenoemde ideeën voor constitutionele 
hervormingen van de kant van de ‘reformis-
tische orangisten’. J.F. Helmers (1767-1813), 
De Hollandse natie (in zes gezangen; Den 
Haag 1812), dat in 1812, nog tijdens de Franse 
bezetting verscheen, was niet alleen een 
hoopvolle boodschap voor de toekomst, 
maar stond ook in het teken van verzoening. 
Dat wil zeggen dat ondanks Helmers’ oran-
gisme zowel Oranjeprinsen als staatsgezinde 
leiders fungeerden als helden. Zie L. Jensen, 
‘Inleiding’ in: J.F. Helmers, De Hollandse 
natie (1812; heruitgave 19; Nijmegen 2009); 
L. Jensen, De verheerlijking van het verleden 
(Nijmegen 2008) 11.

136 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 74.
137 Van der Horst, Van Republiek tot Konink-

rijk, 161-162; Kossmann, De Lage Landen, 98; 
Jan en Annie Romein plaatsen deze vorst 
in de rij van Erflaters van onze beschaving 

(8ste druk; Amsterdam en Antwerpen 1959) 
619 e.v.

138 Van Sas, De metamorfose, 421; Tamse en 
Witte ed., Staats- en natievorming, 23.

139 Rogier, ‘Uit verdeeldheid tot eenheid’ in: 
C.B. Wels e.a. ed., Vaderlands verleden in veel-
voud ii (Den Haag 1980) 24-37, aldaar 25.

140 P.J. Oud, Honderd jaren. 1840-1940 (2de 
druk; Assen 1954) 1; Oud spreekt van een 
‘verlicht despoot’; Tamse, Het Huis van 
Oranje, 178; Tamse plaatst Willem i in de lijn 
van de regententraditie.

141 L.W.G. Scholten, Voetstappen van Thor-
becke (Assen 1966) 93.

142 H. Crombach en F. van Dun, De utopische 
verleiding (Amsterdam en Antwerpen 1997) 
219, 220.

143 P.E. Schramm, ‘Mythos des Königtums’ 
in: J.H. Roes ed., De monarchie (Amsterdam 
1966) 29; H. Dijkhuis, Monarchia. Het feno-
meen van het koningschap (Amsterdam 2010) 
91-93.

144 Krol, Als de Koning dit eens wist…!
145 E.H. Kossmann, Geschiedenis is als een oli-

fant (Amsterdam 2005) 114.
146 Crombach en Van Dun, De utopische ver-

leiding, 263.
147 J. de Rek, Prinsen, patriciërs en patriotten 

(Baarn 1967) 178.
148 D. Cannadine, ‘Introduction: divine rites 

of kings’ in: D. Cannadine en S. Price ed., 
Rituals of Royalty. Power and Ceremonial 
Traditional Societies (Cambridge 1987) 1-19, 
aldaar 6-7.

149 E. Hobsbawm en T. Ranger, The Invention 
of Tradition (Cambridge 1983), Eric Hobs-
bawm in ‘Introduction’, 1-14.

150 Van Sas, De metamorfose, 421, 434-435.
151 Tamse en Witte, Staats- en natievorming, 

24.
152 J. van Osta, Het theater van de staat (Am-

sterdam 1998) 75. Verwijzing naar Edmundo 
de Amicis, Nederland en zijn bewoners (her-
druk; Utrecht en Antwerpen 1985) 19. Van 
Sas, De metamorfose, 422.

153 Van Sas, De metamorfose, 422 (noot 24). 
Hier verwijst Van Sas naar de auteur van 

noten



nederland en het verhaal van oranje464

de Grondwet, Van Hogendorp, en naar 
een reactie in het Hollandse opinieblad De 
Weegschaal in 1822.

154 A. en M. Kagchelland, Van Dompers en 
Verlichters. Een onderzoek naar de confrontatie 
tussen het vroege protestantse Réveil en de 
Verlichting in Nederland (1815-1826) (Delft 
2009) 192-194.

155 J.A. Bornewasser, Koning Willem i (Alphen 
aan den Rijn 1979) 238, 249 e.v.; verwijzing 
Tamse, Het Huis van Oranje, 202.

156 De Boer en De Vries ed., Wij samen onder 
de Oranjes, 37.

157 S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van 
vrije christenen (Amsterdam 1995). S. Vuyk, 
Uitdovende Verlichting (Amsterdam 1998) 
233 e.v., 261, 249, 260.

158 M. Lok, Windvanen. Napoleontische be-
stuurders in de Nederlandse en Franse restau-
ratie (1813-1820) (Amsterdam 2009) 67-68. 
Lok laat het Oranjekoningschap wel vallen 
onder de restauratie. Tamse wijst echter op 
het specifieke karakter van het Nederlandse 
koningschap. Tamse, Het Huis van Oranje, 
180-181.

159 J. Huizinga, ‘De betekenis van 1813 voor 
Nederlands geestelijke beschaving’ in: idem, 
Verspreide opstellen over de geschiedenis van 
Nederland (W. Krul ed.; Amsterdam 2007) 
196-210, aldaar 204.

160 Huijsen, Beatrix, 243; ik verwijs hier naar 
de rede van koningin Beatrix bij aanvaar-
ding van haar eredoctoraat van de Universi-
teit van Leiden. Hier schetste ze de koning 
als hoeder van de publieke zaak, de ‘res pu-
blica’. Zie ook: Huijsen, De Oranjemythe, 60.

161 De Haan, Politieke reconstructie (oratie; 
12-3-2004); ‘Bij het opsteken der Hol-
landsche vlag in november 1813’, Lierzang 
(Rotterdam 1813). Zie ook: Buitendijk e.a. 
ed., Als een goed instrument; P. Vis, 450 jaar 
Oranjeliederen.

162 Smith, Nations and Nationalism, 56-57; 
hier wordt de moderne natie gezien als ‘a 
named human population which shares 
myths and memories, a mass public culture, 
a designated homeland, economic unity and 

equal rights and duties for all members’. Dit 
was zeker nog niet van toepassing op het 
Verenigd Koninkrijk.

163 A. Zamoyski, De ondergang van Napoleon en 
het congres van Wenen (Amsterdam 2008) 199.

164 J.C. Boogman, ‘The Netherlands in the 
European Scene 1813-1913’ in: Wels e.a. ed., 
Vaderlands verleden in veelvoud ii, 55-70, al-
daar 60-62. Hier verwijzing naar Brieven en 
gedenkschriften v van Van Hogendorp. Boog-
man wijst op een memorandum uit 1829 van 
de Nederlandse minister van Buitenlandse 
Zaken Verstolk van Soelen, die eveneens de 
internationale positie van het Verenigd Ko-
ninkrijk vergelijkt met die van de Republiek 
in haar glorietijd, en ook de koning zou zich 
door deze visie hebben laten leiden.

165 B. Kromhout, ‘De Neerlandisatiepolitiek 
van Willem i’, Historisch Nieuwsblad, jaar-
gang 2008, nr. 1, aldaar 26-33.

166 Blaas, De burgerlijke eeuw, 41.
167 A. van de Sande, Monarchie, natiebesef en 

vrijmetselarij (Afscheidscollege 5-2-2008 te 
Leiden).

168 P. Rietbergen en T. Verschaffel, Broeder-
twist. België en Nederland en de erfenis van 
1830 (Zwolle 2005).

169 Van Sas, De metamorfose, 407-409.
170 Anderson, Imagined Communities, 5; Gell-

ner, Nation and Nationalism, 4; aan de defi-
nitie van Ernest Gellner zou evenmin zijn 
voldaan: ‘Nationalism is primarily a political 
principle, which holds that the political and 
national unit should be congruent.’

171 J.C. Boogman, Rondom 1848 (Bussum 
1978) 9-10; hier is sprake van een nationale 
identiteitscrisis.

172 J.A. Bornewasser, ‘Ministeriële verant-
woordelijkheid onder Koning Willem ii’, 
Tijdschrift voor geschiedenis lxxv (1962) 440; 
Kossmann, De Lage Landen, 150-156.

173 Kossmann, De Lage Landen, 162 e.v..
174 Smit, Fruin en de partijen, 85-91
175 Smit, Fruin en de partijen, 89.
176 E.J. Potgieter, ‘Jan, Jannetje en hun jong-

ste kind’, De Gids (31-12-1841; heruitgave 
Zutphen 1978).



465

177 O. Praamsma, Busken Huet (Amsterdam 
2007) 297, 740, 771-775.

178 C. Busken Huet, Het land van Rembrand 
(Haarlem 1882). P.B.M Blaas, Geschiedenis en 
nostalgie (Hilversum 2000) 56.

179 J. Abeling, De teloorgang en wederopstan-
ding van de Nederlandse monarchie (Amster-
dam 1996) 18-21; A. Alberts, Koning Willem 
ii (Den Haag 1964) 5-13; Tamse, Het Huis 
van Oranje, 228-229; Michel Didier, De ridder 
en de grootvorstin (Schoorl 2009) 250.

180 Tamse, Het Huis van Oranje, 204-210.
181 Essay sur le siècle dans lequel je vis (1818) 

kha.
182 J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw 

(Amsterdam 1995) 17; voor Kennedy is deze 
toegeeflijkheid van Willem ii een voorbeeld 
van ‘de gevoeligheid van de Nederlandse 
machthebbers voor “onvermijdelijke” we-
gen van de geschiedenis’.

183 C.W. van der Pot, Handboek van het Neder-
landse staatsrecht (5de druk; Zwolle 1953) 73-
77. De grondwetsherziening van 1840 bracht 
de strafrechtelijke ministeriële verant-
woordelijkheid, die van Thorbecke in 1848 
de politieke. De monarchie was sindsdien 
geen machtsfactor meer, zeker niet nadat na 
de nederlaag van het kabinet-Van Zuylen-
Heemskerk (1866-1868) in het parlement 
was gebleken dat steun van de koning on-
voldoende was en dat een kabinet voortaan 
moest kunnen rekenen op een parlementai-
re meerderheid. J.J.B. Turpijn, Mannen van 
gezag. De uitvinding van de Tweede kamer 
1848-1888 (Amsterdam 2008) 215.

184 J.C. Boogman, Die Suche nach der nationa-
len Identität (Wiesbaden 1968) 38; Boogman 
constateert dat Nederland zich sindsdien 
een ‘adequate voorstelling’ kon maken van 
de nationale identiteit.

185 F. Erens, Vervlogen jaren (Den Haag 1938) 
87. In zijn jeugdherinneringen vermeldt 
Erens dat hij de lezing van Renan bijwoonde 
en dat prins Alexander hier ook aanwezig 
was.

186 J. Huizinga, Patriottisme en nationalisme 
in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 

19e eeuw (2de druk; Haarlem 1941) 80-81.
187 J. Romein, Op het breukvlak van twee eeu-

wen (2de druk; Amsterdam 1976) 140-142. 
Zie ook: F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesell-
schaft (Leipzig 1887); Tönnies maakt hier 
onderscheid tussen de verdwijnende tradi-
tionele gemeenschap en de onpersoonlijke 
moderne (liberale) maatschappij.

188 M. Bossenbroek, Holland op zijn breedst 
(Amsterdam 1996) 11; verwijzing naar 
Leidse oratie van J.Th.M. Bank, Het roem-
rijk vaderland. Cultureel nationalisme in de 
negentiende eeuw (Den Haag 1990); leidraad 
is hier het werk van de Duitse historicus 
Thomas Nipperdey. Bank schetst hoe een al-
gemeen Europees verschijnsel als ‘cultureel 
nationalisme met zijn accent van patriottis-
tische kunst en zijn historische denkrichting 
als bakermat van de wetenschappen der 
geschiedenis en taalkunde’ zich ook in Ne-
derland in de negentiende eeuw voordeed. 
Burgerlijke initiatieven tot monumenta-
lisering van een roemrijk geacht verleden 
en de idealisering van grote cultuurdragers 
waren uitingen van een nieuw saamhorig-
heidsbesef, ‘een opkomend natiebewustzijn, 
de nieuwe synthese bij althans een culturele 
elite’. (11-12) Zie ook verwijzing naar een 
virulent nationalisme in West-Europa in: 
Romein, Op het breukvlak, 141. In Nederland 
zou sprake zijn van ‘de vanzelfsprekendheid 
van het nationaliteitsbesef ’ dat ‘alleen qua 
vormgeving zo nu en dan aan verandering 
en herijking onderhevig zou zijn geweest’. 
Wat betreft publicaties in De Gids: R. Aerts, 
De letterheren. Liberale cultuur in de negen-
tiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amster-
dam 1997) hoofdstuk 20: ‘Nationalisme en 
cultureel onbehagen’.

189 E. Weber, Peasants into Frenchmen. The 
Modernization of Rural France 1870-1914 
(Londen 1979).

190 Sinds de revolutionaire tijd rond 1800 
zochten naties hun identiteit in het verle-
den. Historisch besef en natiebesef raakten 
verstrengeld. Pierre Nora wees op de span-
ning tussen de herinnering aan het ‘eeuwige 

noten



nederland en het verhaal van oranje466

Frankrijk’ en het recente verleden van de 
Franse Revolutie. Zie Pierre Nora, ‘Nation’ 
in F. Furet en M. Ozouf ed., Dictionnaire cri-
tique de la Révolution française (Parijs 1988) 
801 e.v.; zie ook Van Sas, De metamorfose, 153.

191 Leerssen, Nationaal denken, 76.
192 H.E. Barnes, A History of Historical Wri-

ting (2de druk; New York 1962) 188.
193 P. Viallaneix, ‘Michelet, instituteur de la 

nationalité française’ in: P. de Boer en W. 
Frijhoff ed., Lieux de mémoire et identités na-
tionales (Amsterdam 1993) 155 e.v.

194 M. Huysseune, ‘Het tableau van de wer-
kelijkheid’ in: De opstand van de intellectuelen 
(Kapellen en Amsterdam 1989) 87; deze 
pseudoreligieuze fundering van de Revolutie 
en haar waarden zien we al vanaf het begin.

195 J. Michelet, Histoire de la Révolution fran-
çaise (Parijs 1847) 76.

196 J.-M. Mayeur, Les débuts de la iiiième Repu-
blique 1871-1898 (Parijs 1973) 230.

197 Mayeur, Les débuts, 48.
198 C. Makarian in gesprek met M. Winock in 

‘Les grands mythes de l’histoire de France’, 
L’Express (24-12-2009); M. Kruk, Parijs denkt 
(Amsterdam 2009) 36-38.

199 Hier was Robespierre in 1794 al in voorge-
gaan. In andere landen ontstonden ook na-
tionale feestdagen, zoals in 1871 in Duitsland 
ter herdenking van de slag bij Sedan.

200 Mayeur, Les débuts, 48.
201 Romein, Op het breukvlak, 43; hier wordt 

gewezen op de titel van boek van Daniel 
Halévy, La république des ducs (Abbeville 
1936); P.J. Bouman, Jaurès, Wilson, Rathenau 
(Amsterdam 1936) 22; er zou ook kunnen 
worden gesteld dat de absolute pretenties 
van de voorafgaande maatschappelijke orde 
nog in het revolutionaire concept door-
werkten. Zie ook A. de Tocqueville, L’Ancien 
Régime et la Révolution (Parijs 1952; 1ste 
druk 1856).

202 Romein, Op het breukvlak, 19; hier komen 
verdeeldheid en instabiliteit tijdens de 
Derde Republiek ter sprake. In elk geval was 
de mythe van de Franse Revolutie niet geba-
seerd op een gemeenschappelijk ‘herinneren 

en vergeten’, wat Renan voor natievorming 
veronderstelde.

203 Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 19,29.
204 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef 

(Den Haag 1992) 132.
205 Blaas, De burgerlijke eeuw, 113-114.
206 J. Leerssen, De bronnen van het vaderland 

(Utrecht 2006) 57; S. Stuurman, Verzuiling, 
kapitalisme en patriarchaat (Nijmegen 1983) 
14; Stuurman wijst in dit verband op de 
schoolstrijd, maar ook de visie op de oor-
sprong van het gezag en op de christelijke 
zeden als richtsnoer voor de publieke mo-
raal vallen hieronder.

207 Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 19; zie ook 
G.W. Kernkamp, ‘Willem van Oranje in de 
geschiedschrijving van de eerste helft van 
de negentiende eeuw’ in: Haitsma Mulier en 
Janssen ed., Willem van Oranje in de historie, 
91-107.

208 Buitendijk, ‘Oranje in de literatuur’, 107.
209 Term is afkomstig uit de Bijbel: Prediker 

4:12. Zie ook Schutte, ‘Grondvester of bela-
ger’, 85.

210 Von der Dunk, Conservatisme, 88. Von 
der Dunk noemt Da Costa’s boek Bezwaren 
tegen de geest der eeuw een calvinistisch-
Nederlandse variant van conservatieve 
Europese werken tegen het revolutionaire 
gedachtegoed zoals De Pape van Joseph de 
Maistre en K.L. von Hallers Restauration der 
Staatswissenschaften. Er was echter altijd 
ook een christelijk-sociale stroming die zich 
inzette voor sociale hervormingen, en de 
arp was de eerste moderne politieke partij 
in Nederland.

211 W.G.F. van Vliet, Groen van Prinsterers 
historische benadering (Hilversum 2008), 
Inleiding, 298 e.v.; het historisch beginsel 
wordt hier geschetst als wezenlijk voor het 
gedachtegoed van Groen. Van Vliet noemt 
de historische benadering van Groen een 
‘geheel complex van gedachten’ die vooral 
ontleend zijn aan de historische school van 
de Duitse rechtsfilosoof Von Savigny.

212 Sap, Wegbereiders, 327-328. Groen gaat bij-
voorbeeld voorbij aan het feit dat tijdens de 



467

opening van de Eerste Nationale Vergade-
ring voorzitter Pieter Paulus de volksverte-
genwoordigers begroette met een toespraak 
die overging in een gebed tot God. Het 
democratische principe, gebaseerd op de 
volkssoevereiniteit, behoefde dus niet per 
definitie strijdig te zijn met de erkenning 
van de oppermacht van God. Zie: R. van der 
Laarse, ‘De deugd en het kwaad’ in: J.C.H. 
Blom en J. Talsma ed., De verzuiling voorbij 
(Amsterdam 2000) 3-4.

213 Van Vliet, Groen van Prinsterers historische 
benadering, 256-258.

214 G. Groen van Prinsterer, Handboek der 
geschiedenis van het vaderland (1841-1846; 
Amsterdam 1875) 104-108; zie verwijzing 
Kernkamp, ‘Willem van Oranje’, 93.

215 Zie Groen van Prinsterer, Handboek der 
geschiedenis van het vaderland (1841-1846) 
en Ongeloof en revolutie. Eene reeks van 
historische voorlezingen (Leiden 1847); Sap, 
Wegbereiders, 327.

216 Smit, Fruin en de partijen, 90; met verwij-
zing naar Groen van Prinsterer, Handboek 
der geschiedenis van het vaderland, 130.

217 Groen van Prinsterer, Handboek der 
geschiedenis van het vaderland, 673; vanaf 
1848 onderging Groen de invloed van de 
Duitse, lutherse conservatief F.J. Stahl; G. 
Fafié, Friedrich Julius Stahl (2de druk; Am-
sterdam 1977) 72, 127, 129; P.A. Diepenhorst, 
Ons isolement (Kampen 1935) 8; hier wordt 
behalve op Stahl gewezen op de invloed van 
katholieken als De Bonald en De Maistre. 
Zie als criticus van dit denken: C.L. Patijn, 
‘Het koningschap in Nederland’, Wending 12 
(februari 1965) 783-797, aldaar 785.

218 J.Th.M. Bank, ‘Katholieken en de Neder-
landse monarchie. Tussen staatsraison en 
populariteit’ in: Tamse ed., De monarchie in 
Nederland, 195-208, aldaar 197-199.

219 H.M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg.’ De 
totstandkoming van het cda (1952-1980) 
(Kampen 1992) 30.

220 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 
133.

221 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 21; 

Tamse, Het Huis van Oranje, 227; Tamse 
verwijst ook naar Bank, ‘Katholieken en de 
Nederlandse monarchie’, 199, waarbij ook 
het ‘Domine salvam…’ aan de orde komt.

222 L.J. Rogier, ‘Oranje en de Nederlandse 
Staat’, in: P.H. Winkelman e.a. ed., De mo-
narchie: referaten gehouden op het historisch 
congres te Nijmegen, 1966 (Amsterdam 1966) 
37-58, aldaar 41.

223 L.J. Rogier, ‘Evoluties in het historisch 
portret van het Huis van Oranje’ in idem, 
Terugblik en uitzicht i, 109-125, aldaar 119; 
J.A. Alberdingk Thijm, Redevoering gehouden 
op de feestelijke bijeenkomst van katholieken 
(Amsterdam, 21-6-1871).

224 Bellah, ‘Religion and the Legitimation’, 
256-257; Kennedy, Bezielende verbanden, 
99-106.

225 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 
108, 122.

226 Blaas, De burgerlijke eeuw, 120.
227 Smit, Fruin en de partijen; in Hoofdstuk 

iii, ‘Van Loevesteiner tot Orangist, (1853-
1865)’, wordt de wending beschreven die 
zich bij Fruin voltrok van een liberaal-
staatsgezinde naar een constitutioneel-
orangistische kijk op de geschiedenis van de 
Republiek.

228 R. Fruin, ‘De drie tijdvakken der Neder-
landse geschiedenis’ (z.p. z.j.) in: Verspreide 
geschriften i (Den Haag 1900-1905) 22-48, 
vooral 28 e.v., 111-162 en 269-274; verwijzing 
bij Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 28.

229 Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 26.
230 Smit, Fruin en de partijen, 103; Aerts, De 

letterheren, 195; hier wordt erop gewezen 
dat de auteurs rond De Gids ‘beslist afkerig 
waren van republikanisme en zuinig met 
suggesties van volkssoevereiniteit en parle-
mentaire democratie’.

231 C. Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin 
(2de druk; Amsterdam 1998) 74.

232 Blaas, Geschiedenis en nostalgie, 27.
233 Blaas, De burgerlijke eeuw, 124-125; verwij-

zing naar de zondagseditie van De Amster-
dammer 43 (6-10-1895), 44 (13-10-1895) en 45 
(20-10-1895); Van Sas, De Metamorfose, 586.
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234 Huijsen, Beatrix, 116 e.v.
235 Walter Bagehot, De voor- en nadelen van 

een koning (Amsterdam 2006) 28-30.
236 Willem i hield zeer bewust rekening 

met de burgerij en mat zich een niet al te 
vorstelijke allure aan, maar de levensstijl van 
Willem ii en Willem iii kwam wel in bot-
sing met de burgerlijke moraal. Hetzelfde is 
te zien in Groot-Brittannië met de vorsten 
voorafgaand aan Victoria. Vorstinnen le-
verden, doordat deze zich aan de gangbare 
‘dubbele’ moraal hielden, in dit opzicht min-
der problemen op.

237 Tamse, Het Huis van Oranje, 230; Hel-
mers, De Hollandsche natie.

238 Aerts, De letterheren, 199.
239 Tamse, Het Huis van Oranje, 230.
240 Willem iii en Sophie hadden drie zonen: 

Maurits overleed als jongetje van zes, kroon-
prins Willem als volwassene in Parijs in 1879 
en Alexander in 1885. Sophie was overleden 
in 1877, waarna de koning hertrouwde 
met de veel jongere Emma van Waldeck-
Pyrmont, die in 1880 het leven zou schenken 
aan Wilhelmina en voor haar regentes was 
(1890-1898).

241 Domela Nieuwenhuis werd in 1886 tot 
een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens 
een kritisch artikel in Recht voor Allen. Een 
zekere Sicco Roorda van Eysinga begon een 
artikelenserie over de koning die anoniem 
werd herdrukt als brochure: Uit het leven 
van Koning Gorilla.

242 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme, 204; 
Stuurman spreekt van ‘Nederland als 
morele natie’ en constateert onder meer 
‘een grote mate van conformiteit aan de 
christelijke seksuele moraal’; H. Hoekstra, 
Het hart van de natie (Amsterdam 2005) 181-
182; Hoekstra wijst hier op de invloed van 
het protestantisme op politieke cultuur en 
moraal in Nederland. M. Grever, ‘Koningin 
Wilhelmina en het feminisme’ in: Tijdschrift 
voor Genderstudies (1999, tweede jaargang 
nr. 3). C.A. Tamse, ‘Nationaal, constituti-
oneel en populair. Koningin Emma en de 
Nederlandse en Luxemburgse kroon’ in: 

Jaarboek Oranje-Nassau Museum (Zutphen 
1990) 81-105.

243 Van Osta, Het theater van de staat, 80; P. 
de Rooy, Republiek van rivaliteiten (Amster-
dam 2005) 75; De Rooy brengt in herinne-
ring dat Willem i en Willem ii zich nadruk-
kelijk inzetten voor de nationale eenheid.

244 A.W.P. Weitzel, Maar Majesteit! De ge-
heime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel 
(met inleiding van P. van het Veer; Amster-
dam 1968). 7-23.

245 E. van Heuven-van Nes, ‘Koning Wil-
lem iii en de watersnoodramp van 1861’ in: 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum (Den Haag 
1993) 69.

246 Van Duinkerken en Huincks ed., Dichters 
om Oranje, 218.

247 P. van het Veer in inleiding op Weitzel, 
Maar Majesteit!, 19; de conflicten tussen 
koning en parlement zouden grotendeels 
voorbij zijn gegaan aan het ‘volk achter de 
kiezers’ omdat dit volk nog van het kies-
recht was uitgesloten.

248 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 18; ver-
wijzing Bank, Het roemrijk vaderland, 41.

249 Pots, Cultuur, koningen en democraten, 
118, 121.

250 Bank, Het roemrijk vaderland, 21.
251 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 324, 

verwijzing: C.M. Schutten en B. Schoenma-
ker ed., Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger 
in de Nederlandse geschiedenis (Amsterdam 
1989) 53.

252 Tamse, Het Huis van Oranje, 224; drei-
gingen: 1813-1815 val van Napoleon, 1830-
1831 de Belgische Revolte, de crises in de 
buitenlandse politiek door het optreden 
van Napoleon iii in 1854, 1859 en 1867 en de 
Pruisische machtspolitiek jegens Denemar-
ken 1864, Duitse Bond 1866 en tegen Frank-
rijk in 1870; verder 268-269. Omdat Oranje 
een vanzelfsprekend aspect wordt van het 
Nederlandse nationalisme, wordt er verder 
gesproken van Oranjepatriottisme.

253 D. van der Meulen, Multatuli. Het leven 
en werk van Eduard Douwes Dekker (Am-
sterdam 2002) 539, 628. D. Bos, Waarachtige 
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volksvrienden (Amsterdam 2001) 73.
254 F. Groot, ‘Vlaggen in top’, 184-185.
255 W.J. Hofdijk, Gedenkboek van de feest-

vieringen ter gelegenheid van de 25-jarige 
regeering van Z.M. Willem den Derde (Haar-
lem 1875); ook: Te Velde, Gemeenschapszin 
en plichtsbesef, 136; W.G. Brill, De gang der 
geschiedenis van Nederland (Leiden 1890) 59.

256 A. Petterson, ‘Een zee van vlaggen’ in: Ons 
Amsterdam (juli/augustus 2011).

257 Wallet, ‘De Joodse Oranjemythe’.
258 Da Silva Rosa, Geschiedenis der Portugee-

sche joden, 159.
259 Lied uit de orde van dienst.
260 L.J. Rogier, ‘Drie cesuren’ in: idem, Terug-

blik en uitzicht i, 443-486, aldaar 454.
261 Praamsma, Busken Huet, 806; verwijzing 

naar staatkundige brieven van het liberale 
Tweede Kamerlid Samuel van Houten. Zie 
ook Van Osta, Het theater van de staat, 81-83.

262 Weitzel, Maar Majesteit!, 85.
263 Van Osta, Het theater van de staat, 75; 

verwijzing naar De Amicis, Nederland en zijn 
bewoners, 19, 98.

264 Aerts, De letterheren, 394-396.
265 Hroch, Social Preconditions, 22-24; wat be-

treft de ontwikkeling van het nationalisme, 
is de fasering zoals Hroch deze schetst in 
Nederland niet volledig van toepassing. De 
periodisering van Hroch in fase a, b en c, 
waarbij a de fase is waarin de intellectuelen 
zich voor de natie interesseren, fase b de 
periode is van patriottische agitatie en fase 
c de opkomst van de nationalistische mas-
sabeweging, gaat in Nederland niet geheel 
op omdat door de populistische kant van 
het oudere orangisme, dat aan het moderne 
nationalisme voorafging, deze fasen niet ge-
heel zijn te scheiden. Het orangisme werd al 
eerder door de massa aangehangen.

266 Utrechts Dagblad (26-7-1885).
267 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 7: de 

negentiende eeuw is een eeuw van natievor-
ming, niet alleen politiek; het ging om een 
proces dat zich op vele terreinen en niveaus 
afspeelde, zodat dit ‘in alle dimensies van 
de cultuur en in vele dimensies van de eco-

nomie is terug te vinden’. Te Velde, Gemeen-
schapszin en plichtsbesef, 130.

268 Tamse, Het Huis van Oranje, 233.
269 H. te Velde, ‘Oranje, koninginnedag en 

het verloren verleden’ in: N.C.F. van Sas ed., 
Waar de blanke top der duinen (Amsterdam 
en Antwerpen 1995) 131.

270 Turpijn, Mannen van gezag, 191.
271 Ons Koninklijk Huis van 1880 tot 1938, ge-

legenheidsgedichten uitgekozen door M.S. 
Juynboll-van Ysselsteyn (Leiden 1938) 16.

272 Al in 1813 was er sprake van een Oranje-
vereniging in Batmen. Dat oorspronkelijk 
de opzet was om tot verheffing van het volk 
te komen, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
de Amsterdamse Oranjevereniging in 1871 
begonnen was als Vereeniging tot Verede-
ling van het Volksvermaak, opgericht door 
een aantal heren van stand. A de Wildt,  
Amsterdam & de Oranjes (Amsterdams Histo-
risch Museum; Amsterdam 2008) 78.

273 Romein, Op het breukvlak. 42 e.v..
274 Aerts, De letterheren, 396.
275 C.A. Tamse, ‘Nationaal, constitutioneel 

en populair’.
276 M.E. Verburg, Koningin Emma (Baarn 

1989) 190-191, 211-212; Verburg wijst erop dat 
Emma de laatste periode van Willem iii had 
meegemaakt die ‘milder’ was; E. van Raalte, 
Staatshoofd en ministers (Zwolle 1971) 160.

277 Dit wil niet zeggen dat Emma elke con-
frontatie uit de weg ging. Met betrekking tot 
bijvoorbeeld de positie van het Kabinet der 
Koningin en ook bij de bevordering in rang 
van haar adjudanten toonde ze zich hardnek-
kig. Dit waren echter geen majeure thema’s. 
Voor het conflict over het Kabinet der Ko-
ningin zie: Verburg, Koningin Emma, 110 e.v.

278 Verburg, Koningin Emma, 65-66, 161-162, 
177-178, 184-185.

279 Nieuwe Rotterdamsche Courant (31 augus-
tus 1898).

280 Een ontwikkeling die ook het koning-
schap van Victoria te zien geeft. De kroon 
werd in Groot-Brittannië gezien als hoofd 
van de morele orde van de natie. J. Cannon 
en R. Griffiths, Oxford Illustrated History 

noten
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of British Monarchy (Oxford en New York 
1988).

281 Van Osta, Het theater van de staat, 14-15, 
noot 251. Wat haar oog voor publiciteit 
aangaat, handelde ze hiermee in de lijn van 
toenmalige denkers over staat en monarchie 
zoals E. Burke, Reflections on the Revolution 
in France (Londen 1790); Walter Bagehot, 
Physics and Politics (Londen 1872).

282 Wilhelmina, Eenzaam, maar niet alleen 
(Baarn 1959; 11de druk 1999) 40.

283 Wilhelmina, Eenzaam, maar niet alleen, 
74, 75; Fasseur, Wilhelmina. De jonge konin-
gin, 134-136.

284 H.L.T. de Beaufort, Wilhelmina 1880-1962. 
Een levensverhaal (Den Haag 1965) 35.

285 De Beaufort, Wilhelmina, 35.
286 H. te Velde, ‘Het “roer van staat” in 

“zwakke vrouwenhanden”. Emma en het 
imago van Oranje’ in: C.A. Tamse ed., Konin-
gin Emma. Opstellen over haar regentschap en 
voogdij (Baarn 1990) 196-221, aldaar 186.

287 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 215.
288 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 211, 

217.
289 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 183; 

hier wordt de term ‘koloniale krijgslust’ ge-
bruikt. Dat de belangstelling voor koloniale 
zaken geen pose betrof, blijkt uit het feit 
dat de regentes in 1897 tijdens de formatie-
Pierson een voortzetting van de ‘energieke 
Atjehpolitiek’ verlangde. Zie: Bossenbroek, 
Holland op zijn breedst, 166. Haar dochter 
Wilhelmina trok deze lijn door. Op haar 
aandringen werd in haar eerste troonrede 
hulde gebracht aan het Indische leger ‘voor 
de volbracht heldendaden’. Zie: Verburg, 
Koningin Emma, 184.

290 Aerts, De letterheren, 445; K. Kuiten-
brouwer, ‘Het imperialisme van een kleine 
mogendheid: de overzeese expansie van Ne-
derland 1870-1914’ in: Van Sas ed., De kracht 
van Nederland, 42-71, aldaar 52-53.

291 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 
77; de reacties van liberalen en antirevoluti-
onairen waren hierbij het meest uitgespro-
ken. Overigens stond deze betrokkenheid 

ook weer niet los van hoop op uitbreiding 
van Nederlandse invloed in Afrika.

292 N.C.F. van Sas, ‘De kracht van Nederland: 
nationaliteit en buitenlands beleid’ in: Van 
Sas, De kracht van Nederland, 9-15, aldaar 13.

293 De Beaufort, Wilhelmina, 48-54; Fasseur, 
Wilhelmina. De jonge koningin, 404-407.

294 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 
161.

295 R. de Jong, ‘Rood en oranje’ in: i. Cor-
nelissen, G. Harmsen en R. de Jong ed., De 
taaie rooie rakkers (Baarn 1965) 250-252; 
verwijzing vn. 275: Bart de Ligt, De Wapens 
Neder (september 1923).

296 Tamse, ‘Nationaal, constitutioneel’, 89.
297 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 152.
298 D.H. Couvee, Leve de Willemien! (Den 

Haag 1958) 45-48.
299 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 150.
300 Couvee, Leve de Willemien!, 45 e.v.; Te 

Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 149.
301 Van Osta, Het theater van de staat, 90 e.v.; 

Hier wordt verwezen naar onderzoek door 
Van Miert naar de ontwikkeling van het 
nationaal bewustzijn in de gemeenten Tiel 
en Winschoten.

302 Couvee, Leve de Willemien!, 121.
303 Tal, Oranjebloesems.
304 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 12.
305 Couvee, Leve de Willemien!, 129-132.
306 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 

148.
307 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 

171.
308 Van Osta, Het theater van de staat, 102-103. 

Verwijzing: Dagboeken en aantekeningen van 
Willem Hendrik de Beaufort, 1874-1918 (J.P. 
de Valk en M. van Faassen ed.; Den Haag 
1993) 1, 34.

309 R. Aerts en H. te Velde, ‘De taal van het 
nationaal besef, 1848-1940’ in Van Sas ed., 
Vaderland, 391-454, aldaar 430.

310 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 
158.

311 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 
151-161; Te Velde gaat hier uitgebreid in op 
de betekenis van de man-vrouwverhouding 
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en de rollenpatronen in het negentiende-
eeuwse Nederlandse nationalisme. Hij 
verwijst naar George Mosse, Nationalism and 
Sexuality (1985).

312 Grever, ‘Koningin Wilhelmina en het femi-
nisme’. M Aerts, ‘Om het lot van de krijgsman 
te delen’ in: M. Bosch ed. Jaarboek voor vrou-
wengeschiedenis (Amsterdam 1995).

313 De Standaard (22-9-1898); verwijzing Te 
Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 151.

314 Groot, ‘Vlaggen in top’, 187.
315 Kennedy, Bezielende verbanden, 103; Bel-

lah, ‘Religion and the Legitimation’, 256, 257. 
Verwijzing naar Martin Marty: in principe 
kan zo’n op een theologie gebaseerde ideo-
logie zowel een progressieve als een conser-
vatieve invulling krijgen.

316 Couvee, Leve de Willemien!, 249 e.v.; Van 
Osta, Het theater van de staat, 95-97.

317 Van Osta, Het theater van de staat, 97.
318 De Standaard (15-12-1897); De Nieuwe 

Rotterdamsche Courant (19-1-1998, 21-1-1998, 
22-1-1998).

319 H. Ramaer, ‘De Gorilla-oorlog’, Maatstaf 
(themanummer De Monarchie; 1992) 11-12; 
Tamse, Het Huis van Oranje, 234.

320 Couvee, Leve de Willemien!, 255-257.
321 P.J. Troelstra zat met twee geestverwan-

ten sinds 1897 voor de Sociaal-Democrati-
sche Arbeiderspartij (sdap) in de Tweede 
Kamer. In het ‘adres van antwoord’ placht 
de Kamer te reageren op de Troonrede. In 
1906 afgeschaft.

322 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 166.
323 De Sociaal Democraat (6-8-1989, 20-8-1898); 

verwijzing bij Groot, ‘Vlaggen in top’, 192.
324 Couvee, Leve de Willemien!, 257 ; Groot, 

‘Vlaggen in top’, 191-193.
325 T. Geurtsen, Sociaaldemocratie in Neder-

land (Amsterdam 1994) 131-133; J. Meyers, 
Domela. Een hemel op aarde (Amsterdam 
1993) 190; verwijzing: Fasseur, Wilhelmina. 
De jonge koningin, 74.

326 H.M. Ruitenbeek, Het ontstaan van de 
Partij van de Arbeid (Amsterdam 1955) 31.

327 Van Osta, Het theater van de staat, 109-110.
328 De Jong, ‘Rood en Oranje’, 250.

329 P. Geyl, J.C. Boogman, P.H. Ritter jr., De 
regering van koningin Wilhelmina (Amster-
dam 1948) 7718d.

330 J. in ’t Veld, ‘Oranje en rood in fel bewo-
gen tijden’ in: C.A. Tamse ed., Koningin Wil-
helmina (Alphen aan den Rijn 1981) 269-287, 
aldaar 270-271.

331 N. van Sas, ‘Maar wat bliksem, waartoe 
deze verneukerij? Het kroningsfeest van Her-
man Heijermans’ in I. de Haan e.a. ed., Het 
eenzame gelijk (Amsterdam 2009) 277-341.

332 Couvee, Leve de Willemien!, 254-255.
333 Van Sas, ‘Koningin op krediet’, 212.
334 J. Huizinga, ‘De betekenis van 1813’, 204.
335 Frijhoff, Dynamisch erfgoed, 37. Onder het 

immateriële culturele erfgoed wordt hier 
verstaan datgene wat kwalitatief een be-
langrijke betekenis heeft voor een gemeen-
schap als een natie, zoals normen, waarden, 
leefwijzen, symbolen, rituelen, denkpatro-
nen, gevoelswereld en emotionele codes. 
W. Frijhoff, De mist van de geschiedenis. Over 
herinneren, vergeten en het historisch geheugen 
van de samenleving (Nijmegen 2011) 14. Hier 
wordt gewezen op de betekenis van Wil-
lem van Oranje als Vader des Vaderlands als 
element van cultural memory en de commu-
nicatieve betekenis hiervan.

336 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme, 204. 
Hier wordt de term ‘morele natie’ gebruikt 
voor Nederland aan het eind van de negen-
tiende eeuw.

337 Van Sas, De metamorfose, 582-386.

ii   inspiratie in een tijd van  
beproeving (1918-1945)

1 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 231.
2 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 234; 

verw.: De Amsterdammer (21-10-1900), De 
Standaard (19-10-1900).

3 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 238; 
verw.: htk, 3-1-1901. Alexander de Savornin 
Lohman was een christelijk-historisch 
staatsman, 1837-1924.

4 Blaas, De burgerlijke eeuw, 123.
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5 De grondwetswijziging van 1922, toen in 
feite alle (buitenlandse) troonopvolgers 
werden uitgeschakeld (kroonprinses Ju-
liana bleef als enige over), bevestigt dat 
eerder Oranjeliefde dan een uitgesproken 
monarchistische overtuiging de basis vormt 
voor het Nederlandse koningschap. Als de 
sociaaldemocraat H. van Hulst terugkijkt op 
dit debat, constateert hij dit ook met zoveel 
woorden. H. van Hulst, A. Pleysier en A. 
Scheffer, Het roode vaandel volgen wij (2de 
druk; Den Haag 1969) 117. In het licht van 
de vrouwenemancipatie stelt Maria Grever 
dat hier op symbolisch niveau sprake was 
van een ‘belangrijke genderinversie’. Grever, 
‘Koningin Wilhelmina en het feminisme’.

6 K. Smit en T. Slagboom, ‘Koninginnedag en 
de overkoepelende organisatie(s)’ in: Oran-
jeSchakel (2-10- 2010). In 1898 kwamen er elf 
bij: Epe, Dalfsen, Schiedam-Kethel, Ermelo, 
Makkum, De Bilt-Bilthoven, Heemstede, 
Hengelo, IJsselstein, Assen en Vorden. Zie 
ook: J. Faber-Verwer, 100 jaar Oranjevereni-
ging Ermelo (Ermelo 1998).

7 Smit en Slagboom,‘Koninginnedag’. De 
Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen 
werd opgericht op 9 april 1910. Hoofddoel 
was het organiseren van feestelijkheden 
voor en door het volk ter ere van het Oran-
jehuis, vanuit de traditionele orthodox-pro-
testantse visie op Oranje, zoals spreekt uit 
het ‘drievoudige snoer van God, Nederland 
en Oranje’. Geen ‘oppervlakkig feestver-
toon’, maar vooral uitingen van blijdschap 
via Dank- en Bidstonden. Zie het document 
uitgegeven door de Bond in 1915, opgesteld 
door ds. J.J. van Noort: De daden des Heeren 
(z.p. 1915; acbov, doos vii). Hierbij werd 
verwezen naar de overwinning op Napoleon 
honderd jaar eerder in 1815. 

8 J.C.H. Blom, De muiterij op De Zeven Provin-
ciën (2de druk; Utrecht 1983) 9.

9 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme, 14, 204; 
Stuurman toont hier onder andere aan dat 
in Nederland meer dan elders sprake was 
van ‘conformiteit aan de christelijke moraal’.

10 G. Puchinger, ‘Iets over nationaal koning-

schap en historisch calvinisme’ in: Tamse 
ed., De monarchie in Nederland, 155-194, 
aldaar 190; zie ook Oud, Honderd jaren, 143. 
Er waren wel kritische geluiden, toen en 
ook later. Een liberale hoogleraar als C.W. 
Opzoomer zag de koning als iemand die de 
punten op de i mocht zetten, en voor de 
jong-liberale politicus S. van Houten was de 
kroon in het staatsbestel ‘veeleer een orna-
ment dan het fundament’.

11 A.A.H. Struycken, Ons Koningschap (Am-
sterdam 1909) 27.

12 De grens tussen een religieuze en een 
cultuurhistorische rechtvaardiging is niet 
absoluut. Groens opmerking over het re-
publikeinse karakter van het Nederlandse 
koningschap is bijvoorbeeld ook een cul-
tuurhistorische kwalificatie. Tot op zekere 
hoogte zijn de ‘reformistische orangisten’ 
uit het einde van de achttiende eeuw te be-
schouwen als voorlopers van de waardering 
van Oranje op cultuurhistorische en vooral 
seculiere gronden.

13 Blaas, De burgerlijke eeuw, 123-124.
14 Blaas, De burgerlijke eeuw, 124-125; verwij-

zing: G.W. Kernkamp, ‘Oranje en de demo-
cratie’, Vragen des tijds ii (1910) 61-87.

15 Blaas, De burgerlijke eeuw, 125.
16 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 305. 

Verw. noot 39 naar Het Volk (29-12-1908, 30-
12-1908, 31-12-1908).

17 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 
372-376.

18 In ’t Veld, ‘Oranje en rood’, 271.
19 Van Raalte, Staatshoofd en ministers, 232-

234.
20 De Beaufort, Wilhelmina, 100.
21 Oud, Honderd jaren, 254; hier is sprake van 

‘tweeslachtigheid’. E. Hueting, F. de Jong 
Edz. en R. de Ney, Ik moet, het is mijn roeping 
(Amsterdam 1981) 141-147.

22 Van Hulst, Pleysier en Scheffer, Het roode 
vaandel, 66.

23 Van Ginkel, Op zoek naar eigenheid, 37-38.
24 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 166; 

hier wordt ook op deze eenheidsbeleving 
gewezen.
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25 Wilhelmina, Woorden van H.M. Koningin 
Wilhelmina (Zeist 1938) 31-32.

26 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog ii (14 delen; Den 
Haag 1969-1991) 22; De Beaufort, Wilhel-
mina, 92.

27 Wilhelmina, Woorden, 31-32.
28 Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin, 563.
29 Het natiebesef van veel Nederlanders en 

zeker ook van koningin Wilhelmina kreeg in 
1918 nog een schok te verwerken toen België 
de annexatie eiste van Zuid-Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen. Omdat buiten Frank-
rijk de geallieerden er niets in zagen, bleek 
het gevaar ervan in 1919 bij de Vrede van 
Versailles echter al geweken.

30 Willem Drees sr., Het Nederlandse parle-
ment, vroeger en nu (Naarden 1975) 57.

31 Kossmann, De Lage Landen ii, 39-40; Stuur-
man, Verzuiling, kapitalisme, 187.

32 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 164. 
Van Hulst, Pleysier en Scheffer, Het roode 
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