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Samenvatting ‘Nederland en het verhaal van Oranje’  
Nederland en het verhaal van Oranje is een onderzoek naar de betekenis van dit verhaal voor het 
Nederlandse natiebesef. Omdat de relatie tussen Nederland en Oranje zijn oorsprong vindt in 
historische lotsverbondenheid is de indeling van zes van de zeven hoofdstukken in principe 
chronologisch, dat wil zeggen dat per hoofdstuk de ontwikkeling van het ‘verhaal van Oranje’ 
wordt behandeld. Vanwege de verwevenheid van het Oranjekoningschap met de Nederlandse 
samenleving wordt het onderwerp behandeld binnen een breder cultureel, maatschappelijk en 
politiek kader en hoewel het om een historisch onderzoek gaat, wordt indien nodig te rade 
gegaan bij andere disciplines.  

In essentie komt de inleiding erop neer dat het ‘emotionele’ deel uitmaakt van de 
politieke en maatschappelijke werkelijkheid en dat deze zich niet ongestraft laat ontkennen. 
Hoewel elites vanaf de jaren zestig vaak anders veronderstelden, hebben recente 
ontwikkelingen duidelijk gemaakt dat dit ook geldt voor het natiebesef. In het eerste hoofdstuk 
geef ik aan de hand van de historiografie in haar wisselvalligheid, een schets van inhoud en 
betekenis van het ‘verhaal van Oranje’, waarvan de oorsprong is gerelateerd aan de Opstand, 
die Ernest Renan in zijn beroemde inleiding over de natie kwalificeerde als een daad van 
‘heldhaftige vastberadenheid’.  

Naast deze theatrale impact en het gedeelde lief en leed dat een band smeedde en 
waaruit latere generaties troost konden putten, zijn de Nederlanders Oranje gaan associëren 
met waarden waaraan ze hechten. Het bijzondere van het verhaal is bovendien dat het begon 
als oorsprongsmythe die is verbonden met een dynastie en tevens volgens sommige 
interpretaties al een vroege aanzet inhield tot democratisch denken.  

De opvallende paradox van republikeinse gezindheid en liefde voor het Huis van 
Oranje is een langdurig patroon in de Nederlandse geschiedenis. Belangrijk is daarbij het 
populistische aspect van die Oranjeliefde: het ‘populistische krediet van Oranje’. Hiermee 
bedoel ik de overwegend grote populariteit van de prinsen van Oranje bij de ‘gewone man’ en 
onder veel mensen in de volksbuurten, soms het ‘grauw’ genoemd. Omdat deze paradox van 
republikeinse gezindheid en Oranjeliefde het publieke discours in de Republiek in hoge mate 
bepaalde en ten grondslag lag aan een aantal staatkundige conflicten is het voor de handliggend 
dat de aandacht in de historiografie over de Republiek overwegend uitgaat naar deze 
tegenstellingen. Voor mij zijn echter de overeenkomsten veel relevanter en ik ben van mening 
dat zowel deze republikeinse gezindheid als de Oranjeliefde binnen de cultuurhistorische 
context van Nederland een legitieme basis heeft. De constatering van Johan Huizinga bij de 
herdenking ‘1813-1913’ dat datgene ‘wat in de nationale traditie uitgesproken republikeins 
aandeed’ voorlopig met een licht taboe werd overdekt, krijgt nadere aandacht.   

Het ‘verhaal van Oranje’, of de ‘Oranjemythe’, gaat aan het Oranjekoningschap vooraf 
en dit instituut wordt er tevens door gekarakteriseerd. Het verhaal fungeerde als raamvertelling, 
waaraan de verschillende bevolkingsgroepen een eigen nadere interpretatie gaven. Tegenover 
Oranje van de liberalen als strijder voor vrijheid en verdraagzaamheid stond Oranje als 
geloofsheld van de orthodox-protestanten. Bij de confessionelen kon het koningschap bij de 
‘gratie God’ zelfs gaan fungeren als de bezweringsformule van de leer van de 
volkssoevereiniteit. Maar volgens de interpretatie van radicaalliberale historicus Kernkamp was 
dit strijdig met de essentie van het ‘verhaal van Oranje’, wat neerkwam op misbruik ervan. 
Toch bleek de jonge koningin Wilhelmina aan het eind van de negentiende eeuw het ideale 
symbool voor een natie die in nationalisme niet voor de andere Europese naties onderdeed.  
 Voor de periode 1918-1945 ga ik na of het ‘verhaal van Oranje’, in de massademocratie 
die Nederland toen was, de sociale functie had die Durkheim en Malinowski nationale mythen 
toedenken. De vraag zou ook kunnen luiden: kon de Oranjemythe in deze periode worden 
gekwalificeerd als het ‘maatschappelijke kapitaal’ waartoe Ernest Renan een gedeeld verleden 
rekent? In beide gevallen is het antwoord positief.  
 Hoewel koningin Wilhelmina zich in het pluriforme Nederland, tijdens het Interbellum, 
nog kon manifesteren als ‘christelijk nationale majesteit’, ontwikkelde Oranje, toen de sociale 
cohesie en de democratie onder druk stonden (ten gevolge van de economische crisis en de 
opkomst van het fascisme), zich namelijk tot antitotalitair symbool van nationale eenheid. 
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Belangrijke momenten om dit te toetsen zijn de Oranjeherdenking in 1933 en gebeurtenissen in 
het Oranjehuis in de erop volgende jaren. Het blijkt dat de intellectuele en politieke elites bij 
de Oranjeherdenking het beeld van Willem van Oranje zodanige accenten hebben gegeven dat 
Oranje toen het adequate symbool van eenheid kon zijn. Vooral de houding van SDAP en NSB 
in 1933 bieden hiervoor goed inzicht evenals de reacties van de andere groeperingen hierop. 

Wat Oranje en de Tweede Wereldoorlog betreft, onderzoek ik hoe het ‘verhaal van 
Oranje’ het natiebesef in die uiterst moeilijke tijd inspireerde. Het gaat zowel om de 
Nederlandse bevolking en het verzet als om Oranje zelf. Het bleek dat de oorlog een 
herbevestiging bracht van het ‘verhaal van Oranje’, zij het in populaire zin en in meer algemene 
zin, zodat het in grote lijnen neerkwam op een herbevestiging van de orthodox-protestantse 
interpretatie ervan. Binnen deze context werd de Tweede Wereldoorlog als vanzelfsprekend tot 
reprise van de Tachtigjarige Oorlog. De verbazing over de geromantiseerde kijk op deze oorlog 
is daarom een verbazing achteraf. Ook het heldendom van prins Bernhard, hoewel slechts een 
aangetrouwde Oranjeprins, was vanuit de Oranjemythe voorbestemd. Er ontstond een 
naoorlogse civil religion rond Oranje die in meerdere opzichten vergelijkbaar was met de 
Amerikaanse civil religion en deze bezie ik daarom vanuit de optiek van Robert Bellah. Civil 
religion rond Oranje wilde overigens ook toen niet zeggen dat het natiebesef zich tot Oranje zou 
beperken.  

Ook na de oorlog stond Nederland niet zozeer voor een politieke idee maar vooral voor 
een morele gezindheid en een bepaalde houding jegens elkaar. Dat wil zeggen dat Nederland 
werd gezien als nationale gemeenschap waarin sprake was van consensusgerichtheid en een min 
of meer gemeenschappelijke levensstijl werd verondersteld, die tegenwoordig als moralistisch 
zou worden beschouwd. Ondanks allerlei hervormingsvoorstellen op het terrein van overheid 
en bedrijfsleven blijkt dat deze nationale ‘gezindheid’ in cultureel opzicht een overwegend 
conservatieve strekking had. Ook het gegeven dat de Nederlanders met de geallieerden voor de 
democratie hadden gestreden, deed er niets aan af dat het koningschap bij de ‘gratie Gods’ in 
ruime kring nog fungeerde als bezweringsformule van de volkssoevereiniteit. Dit bleek onder 
meer nog bij de parlementaire debatten over de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De 
visie op Oranje als revolutionaire Geuzenprins (Kernkamp) en als vroege grondlegger van de 
democratie (Berkelbach van der Sprenkel), waren relatief nog steeds weinig bekend. Toch zou 
deze kijk op Oranje recht hebben gedaan aan de oorsprong van de Oranjemythe en het zou 
tevens in de geest zijn geweest van de recente strijd tegen de nazi’s en bovendien een 
anticiperen op de toekomst hebben betekend. 

De ‘lange jaren vijftig’ (1950-1966) vormden een periode van overgang tussen ‘traditie 
en moderniteit’. Bellahs onderzoek naar de inbreng van de Amerikaanse presidenten op de civil 
religion van hun land, toegepast op Nederlandse vorstinnen, levert interessant materiaal op. 
Hoewel de functie van een Nederlandse vorstin wezenlijk afwijkt van die van een Amerikaanse 
president, blijkt de analyse van Juliana’s redevoeringen en later ook die van Beatrix voldoende 
mogelijkheden te bieden om inzicht te verwerven in hun persoonlijke opvattingen. Zo wekte 
Juliana niet de indruk dat ze voor zichzelf een speciale taak zag weggelegd als onderhouder van 
de civil religion rond Oranje. Wél deed ze bij herhaling een ethisch appèl op haar publiek. Met 
haar idealisme en internationale gerichtheid leek ze enigszins vooruit te lopen op de 
geestesgesteldheid die de jaren 1960 zou kenmerken.  

Voor de doorsnee-Nederlander, die dit wat te vooruitstrevend of gewoon te zweverig 
mocht vinden en haar optreden als Oranjevorstin in vergelijking met haar moeder mogelijk wat 
te flets, was er altijd nog het contrasterende imago van haar echtgenoot Bernhard, met zijn 
uniformen en vriendschappen in het bedrijfsleven. Oranje had hiermee twee gezichten, zodat er 
sprake was van een ambivalentie, die ook als aanvulling kon worden gezien.  

Als er in de jaren zestig een zekere ontmythologisering van Oranje valt waar te nemen, 
speelde hierin een vorm van zélfontmythologisering zeker mee. Dit begon al in de jaren vijftig 
met de Greet Hofmans-affaire en ook de partnerkeuzen van de prinsessen, die in de jaren 
zestig volgden, betekenden bepaald geen bevestiging van de Oranjetraditie. Uit reacties van 
politici – ook van traditioneel zeer Oranjegezinde protestantse partijen betreft en zelfs van 
uitgesproken orangistische kringen als de Bond van Christelijke Oranje Verenigingen – blijkt 
dat sinds de jaren zestig de mystiek en vanzelfsprekendheid van het Oranjekoningschap waren 
verminderd, ondanks dat Oranje volgens opiniepeilingen zeer populair bleef. 
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De invloed van de jaren 1960 evenals ontwikkelingen als ontideologisering, 
meritocratisering en globalisering zouden de opvattingen over religie, politiek en maatschappij 
in een ander licht plaatsen en dit zou de kijk op het natiebesef en het koningschap evenmin 
onberoerd laten. Uiteindelijk kwam dit neer op de ‘teloorgang van een gedeelde taal’. Daarbij 
besteed ik aandacht aan het einde van de dominantie van de christelijk-nationale of 
confessionele public theology, met zijn uitgesproken gezagsopvatting, als specifieke interpretatie 
van het ‘verhaal van Oranje’; en aan de politieke en maatschappelijke gevolgen ervan. 
Opvallend is de rol van de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen, waar men zich opstelde 
als martiale hoeders van het drievoudig snoer van ‘God, Nederland en Oranje’. Hierbij ga ik 
tevens in op het vervluchtigen van het Oranjepatriottisme, de civil religion rond Oranje – die na 
de oorlog nog zo markant was – en de overgang naar het veel vagere ‘Oranjegevoel’, waarvoor 
vooral bladen als Elsevier en De Telegraaf oog hadden. Het is een ontwikkeling die samenviel met 
het uiteengroeien van de natiebeleving van enerzijds de elite van progressieve babyboomers, en 
anderzijds het grote publiek. Vervolgens komen de consequenties hiervan aan de orde.   

Met deze consequenties had ook koningin Beatrix te maken. Zij moest als persoon met 
een overwegend moderne opvoeding en opleiding vorm en inhoud geven aan het Nederlandse 
koningschap. Daarbij is er onderscheid te maken tussen het koningschap an sich, dat kan 
worden gezien als een premodern instituut in een postmoderne samenleving, en het specifieke 
Oranjekoningschap, dat voortvloeiend uit het ‘verhaal van Oranje’ nauw is verweven met het 
Nederlandse natiebesef. Wat het eerste aspect betreft, gaat het erom of koningin Beatrix er in 
is geslaagd dit instituut optimaal dienstbaar te laten zijn aan de moderne Nederlandse 
samenleving. Hiervoor heb ik onderzocht welke opvattingen zij hierover had, hoe zij trachtte 
die te realiseren en hoe anderen hierover oordeelden. Onder meer de redevoeringen ter 
gelegenheid van haar koperen en zilveren jubilea, die werden gehouden door representanten 
van de elites, zijn illustratief voor de waardering die er in deze kringen bestaat voor de manier 
waarop koningin Beatrix het ambt vervult.       

Wat het tweede aspect betreft, Oranje en het Nederlandse natiebesef, ben ik net als bij 
Wilhelmina en Juliana nagegaan in hoeverre Beatrix zichzelf zag als exponent van het ‘verhaal 
van Oranje’ en op grond daarvan bewust heeft willen fungeren als onderhouder van de civil 
religion rond Oranje of meer voeling zocht met de ‘tijdgeest’. Hiervoor heb ik, weer in de lijn 
van Robert Bellah, vooral aandacht aan haar redevoeringen besteed en aan de verschillende 
reacties hierop vanuit de politiek en de samenleving. Een complicerende factor hierin was dat 
het koningschap als symbool van nationale eenheid te maken kreeg met het in het voorgaande 
geschetste toenemende verschil in de beleving van het natiebesef tussen de elite en de 
doorsnee-Nederlander. De vraag is dan hoe koningin Beatrix hierin stelling heeft genomen en 
waarom? Heeft zij daarbij nog weet van het ‘populistische krediet’ van Oranje of was deze 
vorstin qua opvattingen daarvoor zelf te veel deel gaan uitmaken van progressief ‘weldenkend 
Nederland’ en spreekt Oranje sindsdien meer de taal van de elite, in zijn historische context 
geplaatst, de ‘taal van Loevestein’? De veranderde waardering van het natiebesef bij de elite 
heeft als gevolg dat hier weinig begrip bestaat voor de specifieke inbreng die de koningin hier 
zou kunnen hebben. De teksten van de koningin zijn hoofdzakelijk gesteld in het vocabulaire 
van de elites, overwegend kosmopolitisch gericht; met sympathie voor zaken als Europese 
eenwording en multiculturalisme. Uit de kritische reacties erop blijkt niet zozeer dat de Oranjes 
hun internationale oriëntatie wordt kwalijk genomen of hun oproepen tot solidariteit, maar dat 
de indruk soms wordt gewekt dat dit onvoldoende zou gebeuren vanuit de erkenning van en 
waardering voor het eigene van Nederland, een oriëntatie waarvoor het ‘verhaal van Oranje’ nu 
juist aanknopingspunten biedt.   

Het slothoofdstuk draagt de titel ‘Het gewicht van het niet weegbare’. Ik kom daarin 
terug op mijn uitgangsstelling dat het emotionele deel uitmaakt van de werkelijkheid, inclusief 
de behoefte ergens bij te horen, de sense of belonging. Kort gezegd betekent dit hier dat het 
natiebesef een realiteit is, die zich niet ongestraft laat ontkennen, maar ook dat het publieke 
discours in een democratie onvolledig is, waar het te theoretisch blijft en voorbij gaat aan de 
belevingswereld van het grote publiek en waar de betekenis van de culturele context wordt 
onderschat. Om deze benadering te onderbouwen zoek ik vooral aansluiting bij ideeën van Paul 
Ricoeur, Richard Rorty, Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk en Michael Walzer, die de betekenis 
van de belevingswereld en de culturele context beklemtonen. In Nederland bieden Jacques van 
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Doorn, Wim Couwenberg, Willem Frijhoff, James Kennedy, Coen Tamse, Henk te Velde en 
Anton Zijderveld hiervoor meerdere aanknopingspunten.   

Vooral het pleidooi van Rorty voor een ‘hernieuwd historisch bewustzijn’, dat neerkomt 
op een ‘actualiseren van narratieve opvattingen over onszelf op ons best’, spreekt me aan. Dit 
zou moeten worden gevoed aan de hand van verhalen uit een nationale traditie waarop men 
trots is en op grond waarvan men zich opnieuw wil laten inspireren en men elkaar sociaal en 
politiek kan aanspreken. Het komt neer op een verlicht patriottisme dat geen afsluitende of 
uitsluitende functie heeft, maar een inspirerende en didactische en waarmee de elite rekening 
heeft te houden. Omdat deze gedeelde verhalen op zo’n manier opnieuw een gedeelde taal 
kunnen bieden binnen een democratisch discours beschouw ik de visie van Rorty als intrinsiek 
democratisch.  

Mijn stelling is dat Nederland met het ‘verhaal van Oranje’ nog steeds een bijzonder 
sterke en originele troef in handen heeft. Deze kan dienstbaar zijn aan de sociale cohesie omdat 
het verhaal teruggrijpt naar een inspirerende gezamenlijke start en is verbonden met 
vaderlandsliefde en met waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid; 
een oriëntatie die niet onderdoet voor de verhalen over de Amerikaanse en Franse Revoluties. 
Tevens geeft het gezicht aan het eigene van Nederland op een manier, die Safranski ziet als 
‘antropologische basisvoorwaarde’ voor mobiliteit en openheid naar de wereld. Een ‘hernieuwd 
historisch bewustzijn’ houdt dus geen statische kijk op de geschiedenis en de daarmee 
verbonden verhalen in. Verhalen en mythen beïnvloeden de samenleving en worden er door 
beïnvloed. Daarom pleit ik er in navolging van Frijhoff voor om afscheid te nemen van 
historische ballast en vervolgens het culturele erfgoed inclusief het ‘verhaal van Oranje’ 
opnieuw te interpreteren en wel in de geest van Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel. 
Voor hen was Oranje de revolutionaire Geuzenprins, die een vroege aanzet gaf tot democratie 
en mondig burgerschap en de grondslag legde voor een vrije republiek. Hun interpretatie biedt 
een opening naar het moderne democratische levensbesef en tevens zou deze in principe een 
verzoening kunnen inhouden van de Oranjeliefde met de republikeinse traditie van Nederland.  

Een dergelijke interpretatie zou ook aansluiten bij de rede van Johan Huizinga ter 
gelegenheid van de herdenking ‘1813-1913’ en daarmee bij de komende herdenking ‘1813-
2013’. Huizinga had 1813 geschetst als ‘een bekroning en een breuk’; een bekroning waar het 
de Oranjeliefde aanging maar een breuk waar het de erkenning van de republikeinse traditie 
betrof. Hij hoopte op de uiteindelijke verzoening van beide. Een dergelijke herijking van het 
‘verhaal van Oranje’ zou moeten betekenen dat de, in principe, revolutionaire kiem in het 
verhaal voluit wordt erkend en dat als consequentie hiervan ook aan het principe van de 
volkssoevereiniteit recht zou worden gedaan. Waardering voor het Oranjekoningschap en trots 
op het vroege republikeinse verleden kan goed samengaan en zou meer aandacht inhouden 
voor de stichting van de Republiek en haar unieke positie in Europa en aan de teksten die 
daarvan de basis vormen, de Unie van Utrecht (1579), Oranjes Apologie (1581) en het Plakkaat 
van Verlatinghe (1581). Dit zou gesymboliseerd kunnen worden door de nationale feestdag, 
Koninginnedag, een kleine week naar voren te halen, van 30 april naar 24 april, de 
geboortedatum van Willem van Oranje – zowel de grondlegger van een vrije Republiek als de 
stamvader van de Oranjedynastie – en deze te vieren als Oranjedag. Daarnaast behoort het 
Oranjekoningschap niet te worden beschouwd als een ongemakkelijk restant van de 
geschiedenis, maar als een unieke band met het nationale verleden en dient het – zolang het 
soevereine Nederlandse volk de relevantie van dit instituut erkent, naar zijn aard te worden 
ingezet en benut. In staatkundig opzicht blijft de adviserende rol die Bagehot de vorst in een 
parlementaire democratie toedenkt, ‘the right to be consulted, the right to encourage, the right 
to warn’ zowel het constitutionele minimum als maximum. Kortom, de huidige en toekomstige 
Oranjes rest zo de eervolle functie van ‘kroon op de republiek’, een vooral samenbindende en 
symbolisch representatieve functie.   




