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hoofdstuk ii 

inspiratie in een tijd van 
beproeving (1918-1945)

Het ‘verhaal van Oranje’ in een massademocratie

Het Oranjepatriottisme zou zich ook in de nieuwe eeuw krachtig ma-
nifesteren, vooral tijdens feestelijke gebeurtenissen rond de Oranje-
dynastie. Dit bleek al in 1901, toen Wilhelmina trouwde met Hendrik 
van Mecklenburg-Schwerin. Als Cees Fasseur in zijn biografie over 
Wilhelmina weer eens de grote geestdrift bij het Haagse publiek sig-
naleert, constateert hij wat verontschuldigend: ‘Het publiek is bijna 
altijd geestdriftig in dit boek, maar het is nu eenmaal niet anders.’1 
Hier en daar mocht er naar aanleiding van het huwelijk een enkele 
kritische kanttekening worden geplaatst, bijvoorbeeld rond de feo-
dale staat waarin Mecklenburg – het land van herkomst van de prins-
gemaal – nog verkeerde, maar dat had verder weinig om het lijf.2 Ook 
het feit dat het parlement de prins-gemaal geen jaargeld toestond, 
zegt waarschijnlijk meer over de Nederlandse krenterigheid – De Sa-
vornin Lohman zou hier het woord ‘schrielheid’ voor gebruiken – dan 
dat dit zou wijzen op een verminderde Oranjeliefde.3 De geboorte van 
prinses Juliana in 1909, als langverbeide troonopvolgster, werd met 
groot enthousiasme begroet en was aanleiding voor de verschijning 
van tal van artikelen waarin de band tussen Nederland en Oranje weer 
uitbundig werd geprezen.4 De socialisten uitgezonderd, was de Oran-
jeliefde wijdverbreid. Dat hier geen uitgesproken voorkeur voor het 
monarchale principe aan ten grondslag behoefde te liggen, maar dat 
het vooral een kwestie was van gehechtheid aan de dynastie, scheen 
Oranje zelf eveneens te beseffen. Een indicatie hiervoor is de beslis-
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sing om de boreling in 1909 niet de familienaam van de vader te geven, 
maar van haar moeder, om zo de dynastie Oranje-Nassau voort te kun-
nen zetten.5

Het populisme als oerkarakteristiek van het ‘verhaal van Oranje’ 
vond een nieuwe uitingsvorm in de Oranjeverenigingen. De eerste 
Oranjevereniging werd, in 1813, in Bathmen opgericht. Hierna volg-
den in de loop van diezelfde eeuw Oud Gastel, Dordrecht, Velp, Lo-
chem, Wijde Wormer en Ermelo. Ze werden steeds vaker betrokken 
bij de organisatie van Oranjefeesten op lokaal niveau, waarbij de 
doorsneeburger een steeds belangrijkere rol ging spelen.6 De inhuldi-
ging van Wilhelmina in 1898 en de geboorte van Juliana in 1909 waren 
de aanleiding voor de oprichting van meer Oranjeverenigingen, zodat 
er in 1930 ongeveer zeventig van bestonden. De toonzetting rond de 
feestelijkheden was veelal populair. Oranje werd er vaak ongegeneerd 
verheerlijkt, God werd veelvuldig gedankt, er verscheen een onge-
kend aantal Oranjeprullaria, en simpele volksgenoegens en vooral 
kinderspelen domineerden de feestelijkheden, terwijl de volwassenen 
veelal het oranjebitter en het bier rijkelijk lieten vloeien. Hierover 
konden dan weer verschillen van inzicht ontstaan over wat christelijk 
verantwoord feestvieren mocht heten. Dit leidde, in combinatie met 
het bestaan van Groen van Prinsterers specifieke, christelijk-nationale 
visie op de plaats van Oranje in de Nederlandse geschiedenis, in 1910 
tot de oprichting van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen 
in Nederland.7 Naast de Bond bleven er losse, plaatselijke verenigin-
gen bestaan. Pas in 1952 zou de oprichting van de neutrale, vaak wat 
meer liberale en katholieke Federatie van Oranjevereningen in Ne-
derland volgen.

Tegen het einde van de negentiende eeuw was het politieke en so-
ciaal-culturele klimaat in Nederland aanmerkelijk veranderd. Het 
kiesrecht was steeds verder uitgebreid, en onder het ‘volk achter de 
kiezers’ bleek behalve veel sympathie voor Oranje ook een voorkeur 
te bestaan voor de confessionele partijen, zodat rond de eeuwwisse-
ling de liberale dominantie was doorbroken. In dit hoofdstuk gaat 
het om de betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ als onderdeel van 
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de cultuurhistorische context van de massademocratie die Nederland 
in de eerste helft van de twintigste eeuw was geworden. Er was een 
maatschappij ontstaan die nader zou worden gekarakteriseerd als 
burgerlijk en verzuild en waarin de massamedia toenemende invloed 
zouden uitoefenen.8 Hoewel terugkijkend de onderlinge politieke en 
levensbeschouwelijke verschillen soms mee lijken te vallen, werden ze 
door tijdgenoten als zeer wezenlijk ervaren. In de loop van de daarop-
volgende decennia zou, zoals Siep Stuurman stelt, ‘de werkelijke inzet’ 
van de strijd gaan ‘om de vorming van de moderne Nederlandse natie’, 
die zich in hoge mate als een ‘morele natie’ zou doen gelden.9

In dit hoofdstuk onderzoek ik wat tijdens het interbellum en gedu-
rende de oorlogsjaren de relevantie was van het ‘verhaal van Oranje’ 
voor het natiebesef binnen de toenmalige culturele en sociale context. 
Dit betreft zowel de betekenis van Oranje voor de afzonderlijke be-
volkingsgroepen als de eventuele wisselwerking tussen de verschil-
lende Oranjebeelden van deze bevolkingsgroepen. Meer in het bij-
zonder zal daarbij mijn aandacht uitgaan naar twee stromingen die 
afweken binnen het toenmalige discours over de natie, namelijk het 
opkomende rechts-extremisme en de sociaaldemocratie. Tevens ga 
ik na wat het ‘verhaal van Oranje’ en het ermee verbonden Oranje-
patriottisme betekenden voor de sociale cohesie in het verzuilde Ne-
derland, zeker toen de wereld er in de tweede helft van de jaren 1930 
voor de natie steeds dreigender ging uitzien. Indien nodig zal er on-
derscheid worden gemaakt tussen enerzijds de Oranjeliefde, dat wil 
zeggen de liefde voor de dynastie en de folkloristische uitingen die 
daar soms mee samengaan, en anderzijds de inhoudelijke kant van het 
‘verhaal van Oranje’. Ook bekijk ik hoe de Oranjedynastie zelf – in de 
persoon van koningin Wilhelmina – zich verhield tot het culturele en 
geestelijke klimaat tijdens het interbellum. Vervolgens behandel ik in 
dit hoofdstuk de oorlogstijd, Oranjes ‘finest hour’!

Centraal staat dan de vraag of het Oranjepatriottisme en daarmee 
de Oranjemythe zich tijdens het interbellum had ontwikkeld tot een 
belangrijke integrerende factor en later tijdens de oorlog ook een na-
tionale bron van inspiratie kon zijn. Anders gesteld gaat het er dus 
om of het ‘verhaal van Oranje’ kon fungeren als ‘het maatschappelijke 
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kapitaal’ waar Renan naar verwijst. Of anders gesteld, had het toen 
aantoonbaar de sociale functie die Durkheim en Malinowski natio-
nale mythen toeschrijven?

Gebruik en misbruik van Oranje

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, hadden de verschillende bevol-
kingsgroepen door de historie heen zo hun eigen kijk op en manier 
van omgaan met Oranje. De confessionele dominantie betekende dat 
in het publieke discours over de monarchie veelvuldig werd verwezen 
naar het koningschap ‘bij de gratie Gods’. Dit bood de confessionelen 
de gelegenheid het natiebesef een confessionele lading te geven en in 
de persoon van de koningin zelfs te visualiseren. Dit zou gedurende 
het interbellum ook zo blijven. Doordat de confessionelen en ook de 
behoudende liberalen Oranje vooral waardeerden als symbool van de 
bestaande orde, kregen de band met de dynastie, de Oranjeliefde en 
daarmee het monarchale element aanmerkelijk meer nadruk dan de 
verwijzing naar de Opstand als gerechtvaardigde vrijheidsstrijd, om-
dat dit niet strookte met de confessionele opvatting over gezag. Ook 
in de komende decennia bleef dat het ‘subversieve’ aspect van het 
‘verhaal van Oranje’, dat ze het liefst niet al te veel benadrukten.10 Een 
interessant tegendraads en ‘modern’ geluid liet in dit verband de Am-
sterdamse hoogleraar A.A.H. Struycken in 1909 horen. Tegendraads 
omdat hij, hoewel katholiek, tijdens een college dat hij als titel meegaf: 
Ons Koningschap, expliciet het droit divin afwees. Voor hem was het ko-
ningschap niet van een hogere orde. Zijn uitgangspunt was: ‘Mense-
lijk recht bepaalt koninklijk gezag.’ Vervolgens rechtvaardigde hij het 
koningschap nadrukkelijk in relatie tot de parlementaire democratie, 
waaraan het een constructieve bijdrage had te leveren. Hij benadrukte 
daarbij de betekenis van de niet-politieke aspecten van het koning-
schap. Zo hechtte hij eraan dat het een bovenpartijdig instituut was 
en dat het Oranjehuis in historisch opzicht deel uitmaakte van het be-
staan van de natie.11 Dit kwam dus neer op een rechtvaardiging van het 
koningschap op cultuurhistorische gronden en uitsluitend seculiere 
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overwegingen. Indachtig de invloed van Franse en Duitse conserva-
tieve denkers op Groen noemde hij de antirevolutionaire of christelijk-
historische staatsopvatting zelfs een ‘op vreemde bodem gekweekte 
theorie’. Gewoonlijk werd deze vorm van appreciatie van Oranje toen 
aangetroffen onder intellectuelen, en dan vooral in progressief-liberale 
kring.12

Maar juist vanuit cultuurhistorische overwegingen was er ook in-
houdelijke kritiek mogelijk op Oranje en het Oranjepatriottisme. Hier 
is H.T. Colenbrander een voorbeeld van. Hij constateerde in 1909 
weliswaar dat de monarchie door en door nationaal was geworden, 
maar als historicus bleef hij afstandelijk genoeg om erop te wijzen dat 
Oranje en de Nederlanders als opstandelingen waren begonnen, dat 
Nederland ooit een republiek was en dat de relatie tussen Nederland 
en Oranje wel eens minder hecht was geweest.13 In deze optiek werd 
Oranje gewaardeerd als aspect van het natiebesef, mits Oranje en de 
Oranjeaanhang zich ernaar zouden weten te gedragen.

Ook G.W. Kernkamp, die zich in 1895, in het artikel ‘Oranje en de 
democratie’ al geroepen had gevoeld om al te overdreven Oranjelief-
de te relativeren, kwam hier in 1909, opnieuw onder de titel‘Oranje 
en de democratie’, nog eens op terug. Hij koos weliswaar op pragma-
tische gronden ook voor het koningschap, maar hij laakte de ‘welig 
tierende Orangistische pluimstrijkerij’ en het politieke misbruik van 
Oranje van de kant van de antirevolutionairen.14 Zijn kritiek kwam 
neer op een veroordeling van het toe-eigenen van Oranje door de 
verdedigers van de bestaande orde. Daarbij paste zijn waarschuwing 
tegen een Oranjeliefde die was geboren uit haat tegen radicalisme en 
tegen de sociaaldemocratie. Zoiets beschouwde hij als ondermijnend 
voor de positie van Oranje zelf. Wie Oranje graag zag als symbool van 
eenheid van alle Nederlanders, zou zich moeten hoeden voor dit soort 
‘onzuivere bedoelingen’.15 Dit besef zou pas in de loop van de jaren 
1930, onder druk van het opkomende fascisme, in veel bredere kring 
weerklank vinden.

Behalve dat de Oranjeaanhang niet altijd vrij was van deze ‘onzuive-
re bedoelingen’, verkeerden de sociaaldemocraten vanwege hun anti-
orangisme automatisch in het defensief. Ze hadden zich zowel bij het 
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koninklijke huwelijk als bij de geboortefeesten afzijdig gehouden. In 
drie artikelen, die in Het Volk onder de kop ‘Het Kindje’ verschenen, 
zette Troelstra het sociaaldemocratische standpunt uiteen.16 In het 
eerste, wat badinerende artikel, noemde hij de Oranjeliefde overigens 
‘een historisch in het volk geworteld instinct der massa’, en verder 
ging hij in op de verontwaardiging bij de pers, die erop neerkwam dat 
zijn partij zich plaatste buiten de nationale geestdrift over de geboor-
te van de Oranjetelg. Tevens wees hij erop dat de populariteit van 
het vorstenkind zou worden gebruikt ten gunste van de macht van 
de bourgeoisie en ten koste van de arbeidersklasse. Hij verduidelijkte 
dat zijn partij zich niet voor ‘vervanging van het koningschap door 
de bourgeois-republiek’ had uitgesproken toen in 1895 het program-
ma werd opgesteld, omdat de sociaaldemocratie nu eenmaal alleen 
te verwezenlijken zou zijn binnen een sociale republiek. Ook toen 
bracht hij, net als in 1898, het sociale onrecht weer onder de aandacht 
door te wijzen op de situatie waarin ‘de duizenden proletariërkinde-
ren zonder wieg’ verkeerden. De ‘Rode Dinsdagen’ als socialistische 
contrademonstratie op Prinsjesdag zoals in 1911 en 1912, benadrukten 
de maatschappelijke tegenstellingen in die vooroorlogse periode.17

De socialisten hadden niet alleen principieel bezwaar tegen de er-
felijkheid van het koningschap als instituut, maar hun internationale 
oriëntatie maakte dat het natiebesef voor hen moeilijk te plaatsen 
was. De Oranjeliefde behoorde daardoor evenals de religie tot die 
zielenroerselen van de massa waarmee ze geen of weinig affiniteit 
hadden. J. in ’t Veld was een van de sociaaldemocraten die dit onder-
kenden en hier later op zouden wijzen.18 Terugkijkend signaleerde hij 
dat de tegenstanders van het socialisme hierdoor kansen waren gebo-
den om van de in ‘brede lagen van de bevolking levende Oranjeliefde’ 
gebruik te maken om de sdap te bestrijden. Hij constateerde dat de 
vroegere socialistische beweging de betekenis van lotsverbondenheid 
en vaderlandsliefde te weinig had onderkend. Maar tot in het begin 
van de jaren 1930 zou in Nederland de nadruk liggen op de verschil-
len in de waardering voor Oranje bij enerzijds de verdedigers van de 
bestaande orde en anderzijds de critici ervan.
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De lange echo van een kortstondige vergissing

De Eerste Wereldoorlog mocht Nederland niet direct hebben getrof-
fen, dat wil niet zeggen dat deze de Nederlanders onberoerd had gela-
ten of dat de gevolgen die hij in andere landen had niet doorklonken. 
De crisis die in november 1918 losbrak, was een ongekende schok voor 
de Nederlandse samenleving. Toen botsten de sociaaldemocraten als 
uitdagers van de bestaande orde met de vertegenwoordigers van deze 
orde en daarmee tevens met Oranje. Het ‘intieme huwelijk’ tussen Ne-
derland en Oranje, waarvan Renan zo had opgegeven, leek even op 
springen te staan. De oorlog had miljoenen slachtoffers gemaakt en 
een ongekende morele ontreddering en maatschappelijke chaos ver-
oorzaakt. Roemruchte Europese dynastieën zoals die van de Habsbur-
gers, de Hohenzollerns en de Romanovs waren zonder slag of stoot 
ten val gebracht. Dit bracht opgewonden geesten ertoe te veronder-
stellen dat ‘de revolutie niet aan de grens bij Zevenaar zou stoppen’. 
Bovendien heerste er ook onvrede over verschillende zaken. Tijdens 
de oorlog en zeker in de eindfase ervan was er sprake van spanningen 
en conflicten en van irritaties over en weer, ook tussen de koningin en 
haar bewindslieden.19 Deze konden hoog oplopen. Er hing duidelijk 
een malaisesfeer, maar dit was nog niet direct een prerevolutionair kli-
maat. Troelstra, die aan het begin van de oorlog, tijdens de Kamerzit-
ting van 3 augustus 1914, nog had gezegd dat de ‘nationale gedachte 
de nationale geschillen overheerste’, kondigde op 11 november 1918 tot 
verrassing van velen een revolutie aan met de woorden: ‘De arbeiders-
klasse in Nederland grijpt thans de politieke macht.’ In het parlement 
deed hij een scherpe aanval op de regering, expliciet ook op de ko-
ningin toen hij stelde dat in bepaalde gevallen ‘van de persoon van de 
koningin een invloed uitgaat, lijnrecht indruisend tegen de geest, die 
heerst bij de grote massa van het Nederlandse volk’.20 Deze ‘revolutie-
poging’, die de geschiedenis zou ingaan als de ‘vergissing’ van Troelstra, 
liep met een sisser af. De romantische en Duits georiënteerde Troelstra 
moest binnen enkele dagen erkennen dat hij zich had vergist in de 
machtsverhoudingen en daarmee in de weinig revolutionaire gezind-
heid onder zijn eigen sociaaldemocratische achterban.21 Zijn partijge-
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noot Willem Vliegen oordeelde: ‘Een revolutie is in een democratisch 
geregeerd land een dwaasheid.’22

Massaal en op demonstratieve wijze gaven de Nederlanders blijk 
van hun aanhankelijkheid aan Oranje, uiteraard toen meestal zuils-
gewijze. De protestanten kwamen op zaterdag 16 november bijeen 
in Amsterdam onder de veelzeggende leuze: ‘Tegen de revolutie 
het Evangelie’. In de Haagse Houtrust en het stadion in Amsterdam 
kwamen de katholieken de zondag daarop bijeen. Voor deze bevol-
kingsgroep bood Troelstra’s ‘vergissing’ meerdere keren de gelegen-
heid, zoals ook in Limburg, om blijk te geven van haar loyaliteit aan 
de Oranjedynastie en van haar afkeer van het socialisme, zodat er zelfs 
werd gesproken van ‘roomsche kinine tegen roode koorts’.23 ’s Maan-
dags was er een nationale manifestatie op het Malieveld in Den Haag 
in aanwezigheid van de koningin, prins Hendrik en prinses Juliana. Bij 
deze gelegenheid werden, om het enthousiasme van de bevolking te 
accentueren, ‘spontaan’ de paarden van het koninklijke rijtuig uitge-
spannen en trokken soldaten het rijtuig verder voort. Op zichzelf een 
klassiek gegeven om het enthousiasme van een massa voor de vorst 
te illustreren. Het was een manifestatie van nationale eenheid, zoals 
deze alleen kon worden beleefd binnen de eenheid van ‘Nederland en 
Oranje’.24 De koningin richtte zich tot slot in een kort dankwoord tot 
de menigte, eindigend met een ‘Leve ons vaderland’.25

Zij zou in de weken daarop nog tal van massale huldigingen in het 
land ondergaan, waar de toon vaak zeer antisocialistisch was. Op 2 de-
cember sprak de vorstin de christelijke en katholieke sociale organi-
saties toe. Op deze spannende ogenblikken bleek uit haar woordkeus 
haar affiniteit met het gedachtegoed van Groen van Prinsterer.26 Zo 
sprak zij van de leiding van God aan onze historie gegeven, die door 
de gebeurtenissen opnieuw was bevestigd. En: ‘Wat was en is, zal ook 
in de toekomst zijn.’27 Het moet het verzamelde, confessionele publiek 
vertrouwd in de oren hebben geklonken, maar Oranje behoorde voor 
de socialisten voorlopig tot de tegenpartij. Een enkeling onderkende 
de risico’s van een koningin als ‘demper van revoluties’. Treub gaf op 
6 december in de Kamer bijvoorbeeld onomwonden aan dat hij het 
onjuist vond dat de kroon werd gemengd ‘in de strijd tusschen maat-
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schappelijke evolutie en maatschappelijke revolutie’.28

De gebeurtenissen van november 1918 krijgen hier meer aandacht 
omdat de invloed ervan op de nationale eenheid groot was. Boven-
dien was de positie van Oranje erbij in het geding. De staatkundige 
verhoudingen zijn er geruime tijd in negatieve zin door beïnvloed.29 
Volgens de sociaaldemocraat en oud-premier Willem Drees was het 
klimaat binnen de sociaaldemocratie in het najaar van 1918 weliswaar 
rijp voor felle massale acties voor sociale verbeteringen, maar zeker 
niet voor revolutie. Deze sociale hervormingen, die ook de confes-
sionele vakbonden voorstonden, kwamen er; de revolutionaire actie 
ontbrak echter terwijl de reactie wel volgde. Drees betreurde het dat 
de trend van toenadering tussen de sociaaldemocratie en de anderen 
was onderbroken. Voor Drees vormden de novemberdagen van 1918 
de meest bewogen periode van ons land tussen de bevrijding van de 
Fransen in 1813 en de Duitse inval in 1940.30 Het trauma van de spoor-
wegstaking van 1903 werd erdoor gereactiveerd. De regering had zich 
geroepen gevoeld troepen te sturen naar Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag; de Bijzondere Vrijwillige Landstorm was opgericht en hier 
en daar waren burgerwachten gevormd.31 Hierdoor verloren politieke 
tegenstellingen hun democratische onschuld.

Volgens Kossmann was als gevolg ervan de positie van de regering 
en de monarchie versterkt en een ‘behoudende tendentie’ bevestigd. 
De sdap gold voor lange tijd weer als onbetrouwbaar en onnationaal, 
ze had bovendien de kans laten schieten zich te manifesteren als ver-
dediger van de prille parlementaire democratie.32 De ideologische 
tegenstellingen waren erdoor verscherpt. Enerzijds was er de Neder-
landse natie, die ondanks haar pluriformiteit overwegend eensgezind 
was in handhaving van de bestaande orde en het wettige gezag met 
Oranje als boegbeeld. Anderzijds waren er degenen die kritiek had-
den op deze orde en die daarom als een bedreiging van deze orde wer-
den ervaren en daarmee emotioneel buiten de natie stonden. Min of 
meer een tussenpositie werd ingenomen door de links-liberale Vrij-
zinnig-Democratische Bond (vdb). Hoewel deze groepering eerder 
de nadruk had gelegd op de ontwikkeling van de parlementaire de-
mocratie en zich voorheen niet had uitgesproken over de staatsvorm, 
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om ruimte te laten voor de republikeins gezinde leden, toonde de vdb 
zich in 1920 voorstander van een nationaal koningschap.33 Voor L. de 
Jong is het voor de periode erna niet zonder symboliek dat het ‘anti-
revolutionaire Tweede Kamerlid Duymaer van Twist, initiatiefnemer 
tot de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, bij de jaarlijkse opening van 
de Staten-Generaal in de Ridderzaal het traditionele “Leve de Konin-
gin” mocht aanheffen’.34 De sdap had even op de drempel van de natie 
verkeerd, maar als ‘partij der revolutie’ stond ze er weer helemaal bui-
ten. Oranje en rood leken meer dan ooit te vloeken.35

Een modern land, een conservatieve natie

In de periode 1914-1918 mocht de volkshuishouding dan wel verstoord 
zijn geweest, maar doordat Nederland buiten de strijd was gebleven, 
zou de economische structuur onaangetast blijven. In economisch 
opzicht toonde Nederland zich ondernemend en innovatief, het re-
ele nationale inkomen per hoofd van de bevolking steeg sneller dan 
ooit.36 De belangstelling voor wetenschap en techniek nam enorm 
toe. Op grond van deze tendens noemt De Rooy Nederland ‘een van 
de modernste landen in Europa’.37 De recessie, aan het begin van de 
jaren 1920, werd gevolgd door een periode van hoogconjunctuur en 
optimisme in de tweede helft van dat decennium. Op allerlei gebieden 
zette de modernisering door. Nijverheid en handel groeiden drastisch 
en de landbouw werd gemechaniseerd. De verbetering van de infra-
structuur blijkt uit de aanleg van wegen, kanalen en havens.38 Bedrij-
ven als de Algemene Kunstzijde Unie, Hoogovens, Philips, Shell en 
Unilever bereikten een wereldniveau. Dit alles liet het natiebesef niet 
onberoerd. Handelsgeest en ondernemingszin lagen in het verlengde 
van het glorierijke Nederlandse verleden. Het bleken eigenschappen 
waarmee Nederlanders zich graag associeerden. Nederland had zich 
altijd een zeevarende natie gevoeld en was sterk op het gebied van 
de scheepsbouw. Eigenlijk was alles wat te maken had met de zee van 
oudsher verbonden met het natiebesef.39 De titel Hollands Glorie voor 
een roman die zich afspeelt in de zeesleepvaart, was daarom wel zo 
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treffend gekozen.40 Een uitdagend project als de Zuiderzeewerken 
bouwde eveneens voort op een traditie van een eeuwenlange worste-
ling met de zee. Het werd dan ook onderdeel van de nationale trots. 
Met ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart zoals de klm en 
Fokker te zien gaven, is het dezelfde kant op gegaan.41 Prestaties op 
dit terrein werden in het verlengde gezien van de grootse daden uit 
de tijd van de voc. Modern ondernemerschap behoorde hier even-
eens toe. Wilhelmina voelde dit perfect aan. Door blijk te geven van 
haar persoonlijke belangstelling voor activiteiten en werken waarin 
de vooruitgang tot uitdrukking kwam, zoals bij pas aangelegde brug-
gen en wegen en bij bedrijven als Fokker en Philips, onderstreepte ko-
ningin Wilhelmina dat vooruitgang reden was voor nationale trots.42 
Behalve dat ze hiermee aansloot bij haar ‘ondernemende’ overgroot-
vader Willem i, gaf ze tevens aan dat Oranje hoorde bij de dynamiek 
en de trots van de natie. Tot zover het geaccepteerde aspect van de 
moderniteit.

Sinds de invoering in 1918 van het algemeen kiesrecht kon Nederland 
een parlementaire democratie worden genoemd. Hoewel het land 
daarmee in politiek opzicht een nieuwe era was binnen gegaan, be-
tekende dit allerminst dat ook de politieke en culturele aspecten van 
de moderniteit daarmee algemeen aanvaard waren. De Grondwet was 
dan ook niet gebaseerd op een gedeelde visie op en een royale keuze 
voor de democratie. Omdat de grondwetswijziging het resultaat was 
van de pacificatiepolitiek van 1917 had de Nederlandse Grondwet het 
karakter van een schikkingsakkoord tussen de elites.43 Het oligarchi-
sche karakter van de Nederlandse samenleving, tot uitdrukking ko-
mend in de term ‘regentenmentaliteit’, werd erdoor bevestigd.

Het feit dat de nieuwe tijd de dominantie bracht van de confessio-
nele politiek, had bovendien als paradoxaal effect dat het algemeen 
kiesrecht vooral ten goede kwam aan partijen voor wie dit volstrekt 
geen vanzelfsprekendheid was.44 Integendeel. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al aan de orde kwam, was het raison d’être van de confes-
sionelen namelijk juist gelegen in hun principiële bestrijding van de 
moderniteit. De veronderstelling dat het mens- en maatschappij-
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beeld dat voortvloeide uit het ‘materialistisch individualisme’ van 
de Verlichting, tegen Gods bedoeling met de schepping zou zijn en 
strijdig met de menselijke natuur, had in de negentiende eeuw in Eu-
ropa reeds aanleiding gegeven tot antimodernistische reacties. Deze 
‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ klonken in de twintigste eeuw 
krachtig door in de conservatieve en confessionele massapartijen die 
waren ontstaan.45 In Nederland waren dit de Anti Revolutionaire Par-
tij (arp, 1879), de Rooms-Katholieke Staatspartij (rksp, 1896) en de 
Christelijk-Historische Unie (chu, 1908). In de lijn van hun negen-
tiende-eeuwse voorgangers verwierpen zij het rationalisme, de neu-
trale staat, de mondigheid van de burger en de volkssoevereiniteit.46 
Hiertegenover werden het van God gegeven gezag en de door God 
gewilde maatschappelijke ordening geplaatst.47 Zeker ook na Troel-
stra’s revolutiepoging in 1918 bleef voor de confessionelen het koning-
schap ‘bij de gratie Gods’ van de Oranjes het voor de hand liggende 
staatkundige concept, omdat dit vorm gaf aan een verondersteld van 
God gegeven gezag en omdat het bovendien de massa aansprak.48 In 
de trits ‘God, Nederland en Oranje’ hadden de orthodoxe protestan-
ten eigenlijk hun eigen variant van de eenheid van troon en altaar. 
Toen de katholieken zich apart gingen organiseren en een eigen poli-
tiek programma formuleerden, waarin nadrukkelijk een plaats voor 
hun trouw aan het Huis van Oranje werd beleden, luidde de tekst van 
Schaepman hiervoor als volgt: ‘Zij erkent en huldigt de Souvereiniteit 
van het huis van Oranje zoals die in de Grondwet beschreven werd.’49

 In relatie tot de natie en Oranje werd een bijzondere positie inge-
nomen door de christelijk-historische stroming. Hier was de invloed 
merkbaar van de orthodoxe theoloog Ph.J. Hoedemaker (1839-1910). 
Tegenover Abraham Kuyper, de man van de antithese, stelde Hoede-
maker de leus: ‘Heel de kerk en heel het volk’.50 Op grond van deze 
opvatting werd zowel de antithese als een volstrekte scheiding tussen 
kerk en staat van de hand gewezen. Hierdoor was de aanhang van de 
chu zowel te vinden in confessionele als in niet-confessionele organi-
saties, maar vanuit het christelijk-historisch denken werd wel erken-
ning verlangd van het goddelijk gezag op staatkundig terrein.51 De 
kiezers van de chu waren veelal hervormd, en hier leefde nog sterk 
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het ideaal van de hervormde kerk als ‘volkskerk’ en het Nederlandse 
volk als ‘gedoopte natie, trouw aan Oranje’.52

In deze kring was de orthodox-protestantse denkwereld van het Ne-
derland van voor de Franse Revolutie nog het minst aangetast.53 Ook 
het voorbehoud tegen de ontwikkelingen van na 1918 was er sterk om-
dat deze opnieuw neerkwamen op acceptatie van het beginsel van de 
revolutie. De bezwaren tegen het algemeen kiesrecht en de daarmee 
samenhangende moderne partijorganisatie en partijdiscipline echo-
den daarom nog lang na.54 In de geest van Groen werd het koning-
schap van Oranje gezien als resultaat van Gods leiding in de geschie-
denis.55 In christelijk-historische kring werd de eigen positie van de 
kroon ten opzichte van het parlement graag benadrukt. Wat de posi-
tie van ministers betreft, was een geliefde stelling: ‘Hoe dichter bij de 
Kroon, hoe minder partijman.’56 De chu heette ook de partij van de 
‘dubbele namen’, dat wil zeggen dat de adel er een relatief belangrijke 
rol speelde. Doordat de adel was oververtegenwoordigd aan het hof, 
in het leger, de diplomatieke dienst en in het hogere ambtelijke cir-
cuit, kwamen de Oranjes op vanzelfsprekende wijze met het christe-
lijk-historische gedachtegoed in aanraking, en het is niet verwonder-
lijk dat ze in deze kring ook gemakkelijk hun persoonlijke contacten 
legden. De chu was tot op zekere hoogte Oranjes biotoop.57 De ‘Unie’ 
stond dan ook bekend als gezagsgetrouw, koningsgezind en latent an-
tipaaps. Ze is te beschouwen als de meest specifiek Nederlandse, con-
servatieve partij.58

De dominante, confessionele visie op mens en samenleving veron-
derstelde een overheid als ‘dienaresse Gods’ die als zodanig het gezag 
en de christelijke zedenwet krachtig handhaafde. Daarom stond tij-
dens het interbellum de politiek sterk in het teken van ‘moralisering 
van de natie’ en via het maatschappelijke middenveld dat ‘zuilsge-
wijze’ was georganiseerd werd hieraan nader vorm gegeven.59 Des-
ondanks waren er individuen of kleine bewegingen die bijvoorbeeld 
in pedagogisch opzicht eigen opvattingen verkondigden, zoals Wil-
lem Gehrels of Jan Ligthart en Theo Thijssen. Het is opvallend dat de 
conservatieve Wilhelmina de progressieve Ligthart inschakelde bij de 
opvoeding van haar dochter Juliana. Voorts was het – gelet op het kli-
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maat in deze periode – een meer dan uitzonderlijke prestatie dat een 
groep beeldende kunstenaars, architecten en industriële vormgevers 
met namen als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en J.J. Oud, voor-
namelijk gegroepeerd rond het tijdschrift De Stijl, internationale faam 
wist te verwerven.60 Maar dit waren toch vooral uitzonderingen. Om-
dat de liberalen zich eveneens grotendeels in conservatieve richting 
hadden ontwikkeld, lag de nadruk veel meer op handhaving van orde 
en gezag en bestrijding van alles wat zweemde naar maatschappelijke 
veranderingen dan op democratie en persoonlijke vrijheid.61 De ge-
beurtenissen van november 1918 hadden de conservatieve en gezags-
getrouwe reflexen in de samenleving versterkt en liberalen en confes-
sionelen op een hoop gedreven.62 Gezamenlijk zetten ze de toon die 
Von der Dunk beschrijft als ‘een onbewuste consensus, waarbij zich 
confessionelen èn liberalen als broeders en hoeders van de nationale 
traditie gingen beschouwen in een wereld, die in hun ogen volledig 
op drift begon te raken.’63 De ‘morele natie’ die Nederland was, was 
een uiterst zedige natie, die in vrouwelijke Oranjes als Emma en Wil-
helmina haar natuurlijke representanten vond.64

Hare ‘christelijk-nationale’ Majesteit

Oranje was niet minder behoudend dan de natie. Bovendien werd ko-
ningin Wilhelmina’s kijk op de wereld en op Nederland evenals bij de 
meerderheid van haar onderdanen in hoge mate bepaald door haar 
godsdienstige overtuiging, en dit werkte door in haar taakopvatting.65 
Ze had een orthodox, uitgesproken persoonlijk geloof. Het was van 
een bevindelijkheid die Rogier in verband bracht met een romantisch-
mystieke religiositeit.66 Naarmate ze ouder werd, raakte ze steeds ver-
der verwijderd van dogma’s en kerkelijke scheidslijnen. Het koning-
schap ‘bij de gratie Gods’ was voor haar vanzelfsprekend. Geen wonder 
dat ze blijk gaf van sterke verwantschap met het gedachtegoed van 
Groen van Prinsterer.67 Zijn boek Geschiedenis van het Vaderland had 
een ereplaats en zou haar hele leven binnen handbereik hebben gele-
gen.68 Van zijn devies ‘Er staat geschreven en er is geschied’ moet het 
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conservatieve ‘er is geschied’ de vorstin meer hebben aangesproken 
dan ‘er staat geschreven’, voor zover dit profetische woord revoluti-
onaire consequenties mocht hebben. Haar grote waardering voor en 
band met de christelijk-historische staatsman jhr. mr. A.F. de Savornin 
Lohman (1837-1924) is daarom begrijpelijk.69 Hij had een uitgespro-
ken opvatting over het gezag en even uitgesproken was zijn afkeer van 
de volkssoevereiniteit. Met zijn hoge dunk van het koninklijke gezag, 
zijn kijk op de ministers als ‘dienaren van de Kroon’ en daarmee de 
nadruk die hij legde op het algemene belang boven het partijbelang 
(uiteraard zoals hij dit zag), moet de koningin hem als geestverwant 
hebben ervaren.70 De spoorwegstaking van 1903 is voor beiden een on-
aanvaardbare aantasting van het gezag geweest; Lohman gaf hier over-
duidelijk blijk van in de Kamer en een aantekening van Wilhelmina 
van 13 februari vermeldt bijvoorbeeld: ‘Overmoed moet gebroken.’71

Tot op hoge leeftijd bleef Lohman haar vertrouweling. Ze kon ook 
haar antipathieën met hem delen, in elk geval die jegens Kuyper. Deze 
werd bij de formatie in 1908 slachtoffer van een onderonsje tussen de 
vorstin en haar adviseur, met als gevolg dat niet hij maar Theo Heems-
kerk minister-president werd.72 Er moet sprake zijn geweest van ziels-
verwantschap. Tussen beiden waren ook overeenkomsten in religieus 
opzicht. Zo hechtten ze allebei aan evangelische inspiratie boven dog-
matische verdeeldheid, maar dat wil niet zeggen dat ze vrij waren van 
antiroomse gevoelens.73 Integendeel. Hoewel een derde van de Neder-
landers katholiek was en hun partij de sterkste in het parlement, bleef 
Wilhelmina’s ‘verbeelde gemeenschap’ tot de Tweede Wereldoorlog 
toch vooral protestants getint.74 Ook hierin week ze minder af van de 
meerderheid van haar landgenoten dan op het eerste gezicht zou lij-
ken. Vergeleken met het verleden mocht de historicus Pieter Geyl in 
1936 in zijn oratie dan gelijk hebben dat de gedachte van de protes-
tantse staat nog maar een ijle schim was omdat de krachtsverhoudin-
gen tussen de bevolkingsgroepen waren veranderd, maar in het natie-
besef echode het protestantisme als grondtoon van de natie zeker nog 
na.75

De orthodox-protestantse interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ 
deed zich nog wel degelijk gelden. Doordat de ‘uiterste noodzaak’ van 
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samenwerking tussen katholieken en sociaaldemocraten tot eind ja-
ren dertig niet werd geconstateerd, konden de orthodoxe calvinisten 
namelijk in politiek opzicht boven hun stand leven. Op de katholiek 
Charles Ruijs de Beerenbrouck na, die Wilhelmina met protestantse 
vooringenomenheid had zien aantreden, waren het in de jaren 1930 
de antirevolutionair Hendrik Colijn en de christelijk-historische 
Dirk Jan de Geer die elkaar als premiers zouden afwisselen.76 Na het 
conflict over het gezantschap bij de paus zijn het extraparlementaire 
kabinetten. Fasseur constateert bij de formaties een voorkeur bij de 
koningin voor ‘nationale’, dat wil zeggen niet direct partijgebonden 
kabinetten, liefst met een protestantse premier.77 Hoewel in strijd met 
de demografische realiteit, versterkte deze politiek-culturele ambi-
ance van het informele ‘oude bestand’, gecombineerd met de geloofs-
overtuiging van Wilhelmina – die deze vorstin bepaald niet onder 
stoelen of banken stak –, de suggestie dat de Nederlandse natie in die 
jaren nog steeds vooral protestants-christelijk was.78

Het Oranjepopulisme was ook Wilhelmina niet vreemd. Als Oranje 
zag ze zichzelf als de personificatie van de Nederlandse natie en als de 
natuurlijke leider ervan; ‘bij haar, bij niemand anders, lag, meende zij, 
de laatste, de historische verantwoordelijkheid voor het wel en wee 
des lands’.79 Dit gold dan vooral met betrekking tot Buitenlandse Za-
ken en Defensie. Daarbij kwam dat tot de grondwetsherziening van 
1983 van de formulering van de Grondwet de suggestie uitging dat 
de koning eigenstandige bevoegdheden bezat.80 Binnen de grondwet-
telijke regels wist Wilhelmina tijdens kabinetsformaties op een crea-
tieve manier op te treden als ‘spelverdeler’.81

Deze vorstin moet politici vaak hebben ervaren als indringers tussen 
haar en haar volk. Zowel karakterologisch als wat deze taakopvatting 
betreft, was ze voorbestemd constitutionele beperkingen als hinder-
lijk te ervaren, en enig heimwee naar de bevoegdheden waarover haar 
voorvader Willem i had beschikt, was haar niet vreemd.82 Haar sug-
gestie, gedaan in 1902 aan de vicepresident van de Raad van State, jhr. 
J.W.M. Schorer, om ‘langzamerhand de vervallen koninklijke macht 
op te heffen en te vermeerderen’ en ‘de constitutionele verhoudingen 
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meer van de ministers naar de Kroon te brengen’, wijst hier al op. Wil-
helmina dacht ook dat het goed zou zijn om af en toe de vergaderin-
gen van de ministerraad en van de Raad van State voor te zitten en ze 
zag wel wat in ‘beknotting’ van de macht van de volksvertegenwoor-
diging. Volgens de koningin zou dit allemaal wel instemming vinden 
bij het volk, ‘dat langzaam doch zeker meer weerzin krijgt in de wijze 
waarop de Kamer handelt’.83 Een ware liefhebber van het parlemen-
taire stelsel was hier niet aan het woord, maar in haar voorbehoud in 
dezen stond ze indertijd niet alleen.84 Het koningschap was voor haar 
duidelijk meer dan een symboolfunctie, het stond voor handhaving 
van gezag, wet en orde. Het volgende citaat uit de proclamatie van 
20 november 1918, als reactie op Troelstra’s ‘vergissing’, zegt veel over 
haar taakopvatting:

Het antwoord daarop door U met overweldigende meerderheid 
gegeven, heeft op Mij een diepen indruk gemaakt. […] Getrouw aan 
de traditie van Mijne Voorvaderen, heb Ik nooit anders gewild dan 
Mijn Volk te dienen door handhaving van het recht en bevestiging 
zijner vrijheden, door verzekering van ieders rechtmatige aanspraken 
op geestelijk en stoffelijk gebied. […] Het grondwettig gewaarborgd 
recht van het Volk om langs wettigen weg, niet onder den druk 
van dreigement zijn verlangen over zijn lot te doen kennen, is 
gehandhaafd en het parlementaire overleg kan worden voortgezet. 
Het is Mijn verlangen de voorgenomen hervormingen door te zetten 
en aan te vullen met de snelheid die past bij de polsslag van dezen tijd. 
Reactie zij uitgesloten: wij moeten vooruit.85

Hoewel koningin Wilhelmina een meer autoritaire invulling van het 
koningschap voorstond, had ze zeker weet van de essentie van het 
‘verhaal van Oranje’. Zij achtte het de door God geschonken opdracht 
aan de Oranjes om het Nederlandse volk te leiden, een volk dat zich 
in het bijzonder in Gods genade mocht verheugen. Ze voelde zich 
een geroepene in het voetspoor van de Vader des Vaderlands en van 
die andere grote Oranjes die haar voorgingen. Ze was er trots op een 
Oranjevorstin te zijn. Maar weet hebben van het ‘verhaal van Oranje’ 
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betekende voor haar ook dat ze, ondanks haar autoritaire houding en 
visie, zich er terdege van bewust bleef dat Oranje stond voor de vrij-
heid. ‘Ons volk en de Vader des Vaderlands hebben gezamenlijk ons 
land tot de bakermat van de vrijheid gemaakt; het was toen de hoop 
en het toevluchtsoord van alle verdrukten en vervolgden,’ zo stelde 
ze het in haar inleiding op Eenzaam maar niet alleen.86 Wilhelmina’s 
speech in 1922, ter gelegenheid van de viering van het driehonderd-
vijftigjarig jubileum van de bevrijding van Den Briel, is slechts een van 
de voorbeelden waaruit blijkt dat ze besefte in de Oranjetraditie te 
staan.87 Na verwijzing naar de verwevenheid van de geschiedenis van 
het Nederlandse volk met haar stamhuis, besloot ze:

Van dezen toren wapperde voor den eersten maal de driekleur, 
als symbool, dat het Nederlandsche volk, met Gods hulp, vrij en 
onafhankelijk wil zijn en blijven. En daarnevens de regels van het 
oude Wilhelmus, die spreken van vroomheid en Godsvertrouwen. 
Ik besluit met de woorden, door Mijn onvergetelijken Vader voor 
een halve eeuw gesproken: ‘dat ook ik grootsch, zeer grootsch ben, 
Nederlander te zijn’. Leve het Vaderland! 88

In het natiebesef van de Oranjeklanten, zeker van de protestantse, 
was Oranje geroepen Nederland te leiden, en verder lieten ze zich 
geen kans ontnemen om uiting te geven aan hun vreugde; artikelen 
en gelegenheidsredevoeringen te over. De enige echt grootse Oranje-
festiviteit in de jaren 1920 vond plaats in 1923, toen de koningin haar 
zilveren jubileum vierde.89 Jaarverslagen van de Oranjeverenigingen 
en terugblikken in dag- en weekbladen geven aan hoe alomvattend de 
feesten in het land waren – sommige namen een aantal dagen in beslag 
– en ze verhalen behalve van kerkdiensten en van tal van kinderspelen, 
verder van feestverlichting, erebogen, aubades, muziekuitvoeringen, 
historische optochten en vuurwerk.90 Dit kon dan wel weer de vraag 
oproepen of een en ander wel ‘christelijk’ genoeg was, en de conclusie 
die eruit werd getrokken, leidde nogal eens naar de oprichting van 
een aparte christelijke Oranjevereniging. Het geschetste politiek-cul-
turele klimaat waarvoor de verzuiling zo kenmerkend was, deed zich 
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namelijk eveneens gelden tijdens gebeurtenissen rond Oranje. Hier-
door werd de koningin met de verschijnselen ervan zelf eveneens ge-
confronteerd. Toen ze in 1923 ter gelegenheid van de viering van haar 
jubileum Amsterdam bezocht, stonden er bijvoorbeeld langs de route 
deputaties opgesteld van ‘circa vierhonderdvijftig neutrale en confes-
sionele verenigingen, met vaandels, banieren en vlaggen’.91

De protestantse interpretatie van het Oranjepatriottisme bleef ook 
bij dit soort gebeurtenissen in de twintigste eeuw het krachtigst klin-
ken. Naar aanleiding van het koninklijke jubileum in 1923 zei de gere-
formeerde professor Van Hepp in Amsterdam in de Nieuwe Kerk onder 
meer: 

De roerige, hossende op jolijt beluste massa verstaat het niet, dat gij 
als Christelijke Oranjevrienden Uw Vorst eerst en bovenal liefhebt 
om Godswil. In ieder mensch werkt intuïtief de vaderlandsliefde 
[...] en die vaderlandsliefde is bij het overgrote deel van ons volk 
saamgevloeid met Oranjeliefde. Wij beweren dan ook volstrekt niet 
dat wij het monopolie van Oranjeliefde bezitten. Maar wij bezitten 
als christenen een bijzonder soort Oranjeliefde.’ Niet ten onrechte 
constateert deze orthodoxe protestant: ‘Onze Oranjeliefde heeft iets 
mystieks.92

Hoezeer het orthodoxe protestantisme nog in het teken stond van het 
antimodernisme en hoezeer dit werd vereenzelvigd met Oranje, blijkt 
uit de tekst van Da Costa’s Volkslied, dat in deze kringen graag werd 
gezongen. Het stond samen met het Wilhelmus aangekondigd op het 
programma voor de ‘Feestelijke Samenkomst ter Herdenking van het 
25-jarig Jubileum van H.M. de Koningin’, dat deo volente op woens-
dag 26 september 1923 zou worden gehouden in Gebouw Parkzicht te 
Amsterdam:

da costa’s volkslied

Zij zullen het niet hebben,
Ons oude Nederland.
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Het bleef bij alle ellenden
Gods en der Vad’ren pand.
Zij zullen het niet hebben,
De goden van den tijd.
Niet om hun erf te wezen } bis.
Heeft God het ons bevrijd.

Met al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw,
Zij zullen ons niet hebben,
De goden dezer eeuw.
Tenzij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
’k Heb met den Heer der Heeren } bis.
Een vast verbond gemaakt.93

Ondanks de protestantse claim op Oranje moet ds. J.C.H. Scholten 
toch enig besef hebben gehad van de nationale rol van Oranje. Dat 
wil zeggen dat hij besefte dat Oranje er niet alleen was voor het pro-
testantse volksdeel. In het blad In en om ons Huis van de Nederlandse 
Christen Vrouwen Bond stelde hij: ‘Ik zou het zoo bejammeren dat 
de feestviering zou ontaarden in Oranjelol.’ En verder: ‘We hebben nu 
feestliederen te zingen, maar niet “alle socialen in een harington”, enz. 
Ik vind dit zoo’n onwaardig gedoe.’94

Hoewel de uitingen van feestvreugde niet altijd even literair hoog-
staand waren, mankeerde er niets aan de intenties. Zo verscheen on-
derstaand gedicht, een even compacte als uiterst lyrische samenvatting 
van het Oranjepatriottisme, in De Harderwijker van 4 september 1923.

1898-1923
Aan H.M. Koningin Wilhelmina
Bij gelegenheid van haar
25-jarig Regerings Jubilé op
9 september 1923
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Wijze: Oostenrijksch volkslied 95

Wilhelmina van Nassauwe,
Juichend staan wij hand en hand!
U zij dank, o God der trouwe, God van het dier’bre Vaderland.
Stormen loeien om ons henen,
Volken botsen en vergaan,
Maar, Godlof, wat tronen vielen,
Fier nog wuift d’Oranjevaan.

Wilhelmina, Koninginne,
Juichend staan wij rond Uw troon,
Koningsvrouwe, ’s lands Vorstinne,
Gij het doel van ’t vreugdbetoon,
Vijf-en-twintig jaren snelden,
Als op arendswiek voorbij;
Moge God U voor ons sparen,
Tot het gouden feestgetij.

Blijf, o Nederland, vast verbonden,
Met ’t aloude Oranjehuis!
Dat zoo vaak in bange stonden,
Met Gods hulp verlichtte Uw kruis,
’t Heilig snoer: de God der Vaadren,
Neêrland en Oranje saam,
Blijv’, de band voor nu, voor immer,
Blijv’, de glorie van Uw naam.

J.G. Pieper.
Ermelo, 4 september 1923.96

Tussen Oranje en rood bleef het in de jaren 1920 tobben. De sociaal-
democraten bleven ontmoetingen, ook tijdens Prinsjesdag, uit de weg 
gaan. Ze weigerden ter gelegenheid van het jubileum een bijdrage 
over de ontwikkeling van hun partij te leveren voor Het Gedenkboek. 

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)
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Er waren Kamerleden uit deze kring die hun portret er evenmin in 
gepubliceerd wensten te zien. In de Notenkraker, het spotblad van de 
sdap, verschenen vaak kritische artikelen en tekeningen gericht tegen 
het Koninklijk Huis. Maar als A. Pleysier, redacteur van het socialisti-
sche blad Voorwaarts in Rotterdam, stelt dat men verder zou moeten 
gaan dan spot, noemt Het Volk dit toch ‘onberaden kritiek’.97 Troelstra 
zou zich in 1922 bij de behandeling van de grondwetswijziging inzake 
de troonopvolging nog een keer negatief uitlaten over de monarchie.98

Ook een gematigde sociaaldemocraat als de theoloog Willem Ban-
ning, die later zijn geestverwanten zou oproepen tot meer tegemoet-
koming aan de andere partijen, hield zich in 1923, bij de viering van 
het 25-jarig regeringsjubileum, nog welbewust afzijdig. Na een genu-
anceerde vergelijking tussen het koningschap en de republiek meende 
hij te moeten concluderen dat uitingen van sympathie voor het ko-
ningschap nog te veel steun zou inhouden voor de bestaande orde. Of 
zoals hij stelde: ‘Hoe conservatiever, des te luider de jubel!’99 Hierin 
had hij geen ongelijk. Na het vertrek van Troelstra kwam er geleide-
lijk wel enige beweging in het standpunt van de sociaaldemocraten 
tegenover Oranje, zij het dat dit aanvankelijk nogal inconsequent 
gebeurde. Zo waren er enerzijds incidenten van ‘rode’ gemeenten 
die weigerden te vlaggen voor leden van het Koninklijk Huis, ter-
wijl anderzijds na het vertrek van Troelstra in 1925 de sdap’er Vlie-
gen zich met enkele collega-Kamerleden toch meldde op het paleis 
om de koningin te groeten. Het koninklijke jubileum werd overigens 
overschaduwd door de politieke onenigheid over de vlootwet, waar-
tegen de sdap een massaal petitionnement had georganiseerd. Door 
communisten en anarchisten was in 1923 een Comité van actie tegen 
de Oranjelol en de Vlootwet gevormd, dat een speciale krant uitgaf, de 
Spelbreker. Henriëtte Roland Holst stelde dat het erom ging duidelijk 
te maken ‘hoe hol en baatzuchtig de Oranjeliefde der bourgeoisie is, 
dat we aantoonen, hoe de Oranjeboom niet het zinnebeeld kàn zijn 
der nationale eenheid, omdat die eenheid niet bestaat’.100 De koningin 
had nooit blijk gegeven van affiniteit met de vredesbewegingen en 
daarentegen altijd intensieve bemoeienis getoond met de krijgsmacht 
en haar waardering voor houwdegens als J.B. van Heutsz (1851-1924) 



129

niet onder stoelen of banken gestoken.101 Dit bepaalde mede haar 
imago bij links. Op grond hiervan en aan de hand van berichten in de 
Britse pers uitte dr. W. van Ravestijn jr. in dezelfde Spelbreker persoon-
lijke kritiek op de koningin en concludeerde hij dat de rol van Wil-
helmina minder onbeduidend zou zijn dan van de zijde van de sdap 
wel werd verondersteld. Dat verbaasde hem niet. Waarom zou deze 
vorstin in haar voorliefde voor alles wat militarisme is, afwijken van 
haar standgenoten, zo vroeg hij zich af.102 Daar komt nog bij dat door 
het uitdagende optreden van sommige groeperingen die pal stonden 
voor gezag en orde en zich tevens extreem orangistisch uitten, zoals 
de Bijzondere Vrijwillige Landstormers op hun schouwdagen, Oranje 
als symbool van eenheid er voor links niet aantrekkelijker op werd.103

Volgens Fasseur werd er verschillend gedacht over de populariteit 
van Wilhelmina bij de massa.104 Wel werd ze alom gerespecteerd. Zo-
als ook verderop in dit hoofdstuk zal blijken, sloot deze koningin met 
haar sterk door religie bepaalde levens- en wereldbeschouwing, in 
het bijzonder wat haar autoritaire kijk op het gezag en haar visie op 
de natie betreft, aan bij de stemming en opvattingen uit die jaren.105 
Oranje had er evenmin als de elites én de overgrote meerderheid van 
de bevolking behoefte aan te veel te worden herinnerd aan het eer-
der vermelde ‘subversieve’ aspect van de Oranjemythe, dat wil zeggen 
dat alles ooit was begonnen met een opstand tegen het wettige gezag. 
Oranje hield immers een garantie in van de bestaande orde, en het 
koningschap ‘bij de gratie Gods’ voldeed nog steeds als formule ter be-
zwering van de leer van de volkssoevereiniteit. Dit nu juist betekende 
een afbakening van het ‘verhaal van Oranje’ naar kritische groeperin-
gen als de sociaaldemocraten. Het was weer G.W. Kernkamp die het in 
1922 publiekelijk betreurde dat de ‘revolutionaire interpretatie’ van de 
Opstand aan kracht had ingeboet, maar dit was niet conform de tijd-
geest.106 Hij zou hier bij de Oranjeherdenking in 1933 op terugkomen.

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)
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Extreem-rechts en Oranjeliefde in een tijd van cultuurpessimisme

De Russische Revolutie en de democratische en sociale hervormingen 
die na de oorlog waren doorgevoerd, in combinatie met moderne ver-
schijnselen als antimilitarisme en kosmopolitisme, werden door velen 
gezien als uiterst gevaarlijke tendensen. De gegoede burgerij voorzag 
het spookbeeld van cultuurloze en verwilderde massa’s opdoemen ten 
gevolge van ontwikkelingen als massificatie en verstedelijking. De op-
luchting van na de oorlog hield dan ook niet lang stand. Zoals eerder 
al even ter sprake kwam, beperkte de vernieuwing zich in de kunst 
tot individuen en bewegingen van beperkte omvang. Al spoedig ver-
breidde zich in Europa, tijdens het interbellum, vooral in kringen van 
intellectuelen, een sfeer van cultuurpessimisme.

Toen het algemeen kiesrecht was ingevoerd, bleek de elite vooral 
bang voor de grillige invloed van wat ze zag als een massa, die zich 
voornamelijk door zijn driften liet leiden. Deze angst verdroeg zich 
maar moeilijk met het principe van de democratie, dat is gebaseerd 
op de veronderstelling dat de mens een redelijk wezen is, dat zijn vrij-
heid waard is en in staat is tot oordelen. Dat deze angst wijdverbreid 
was, blijkt wel uit de weerklank die Oswald Spengler ondervond met 
zijn boek Der Untergang des Abendlandes (1918/1922). Uit deze onder-
gangsprofetie sprak angst voor modernisering en een fundamenteel 
wantrouwen in de massademocratie.

A.A. de Jonge behandelde in zijn dissertatie Crisis en critiek der de-
mocratie de teloorgang van het vertrouwen in de mens als redelijk we-
zen en de veronderstelling dat de grote massa tot onmondigheid is 
gedoemd en harde leiding zou behoeven door een strenge elite. Dit 
uitgangspunt, in combinatie met de aanname dat mensen van nature 
ongelijk zijn in plaats van gelijk, ziet De Jonge als een ondermijning 
van de grondslagen van de democratie. Deze tendens kwalificeert hij 
als de ‘grote crisis’ waarmee de maatschappij in het interbellum te ma-
ken kreeg.107 De ‘kleine crisis’ betreft dan het falen van de staatsinstel-
lingen, dat duidelijker werd naarmate de staatstaak in economisch en 
sociaal opzicht toenam. Dit leidde tot kritiek op het praktisch functi-
oneren van de parlementaire democratie. Omdat het pessimisme zo 
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fundamenteel was, waren de gevolgen ingrijpend en werden velen 
ontvankelijk voor een politieke attitude die botste met de idealen van 
de verlichting. Dit rechts-radicalisme was een algemene tendens in 
Europa. Zij het dat de reactionaire en extreem nationalistische krach-
ten zich hier wat milder manifesteerden dan elders.

Toch dateerde de opkomst van rechts-autoritaire of fascistische 
personen en groepjes – eventueel rond periodieken – in Nederland 
al van begin jaren 1920. Vooral in rechts-liberale en katholieke krin-
gen (kunstenaars en intellectuelen) en onder protestantse, met name 
christelijk-historische ontevredenen bleek men ontvankelijk voor 
‘rechts-radicalisme’ of ‘reactionair nationalisme’. De verschillende 
rechts-radicale splinters vertoonden veel overeenkomst in hun afkeer 
van materialisme, rationalisme en de parlementaire democratie. Voorts 
kenmerkten ze zich door een verhevigd natiebesef, verweven met plei-
dooien voor nationale eenheid, een nationaal reveil en een sterk ge-
zag.108 Hoewel deze rechts-radicale stroming karakteristiek is voor deze 
periode, bleef ze steken in sektarisme en was de groepsvorming vaag, 
wisselvallig en versplinterd. Zo waren er het Verbond van Actualisten, 
het Vaderlandsch Verbond, de Nationale Unie, de Algemene Neder-
landsche Fascistenbond, de Corporatie Concentratie, het Verbond van 
Nationalisten, de Vereniging de Bezem enzovoort. Hun gedachtegoed 
vond zowel weerklank buiten de bestaande partijen als erbinnen.109 Zo 
dienden zich in de chu de ‘Malcontenten en Goedgezinden’ aan, die 
worden beschreven als overwegend deftig, autoritair en maatschap-
pelijk conservatief.110 L.M.H. Joosten, die een onderzoek deed naar de 
verhouding tussen katholieken en het fascisme in Nederland, vat het 
antidemocratische protest in deze context samen als een katholieke her-
stelbeweging.111 Later zou de ontwikkeling in meer populistische rich-
ting gaan en kreeg extreem-rechts een meer volkse aanhang.

Het koningschap heeft voor deze rechts-radicalen vanaf het begin 
tot de verbeelding gesproken. Ze stonden immers een herstel van de 
‘natuurlijke orde’ voor, en die zagen ze nu eenmaal niet als democra-
tisch maar als ‘hiërarchisch’.112 Het koningschap was voor deze cate-
gorie het geëigende symbool van het nationale gezag, omdat het uit 
hiërarchische tijden stamde en het voorbijging aan de rationaliteit. 

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)



132 nederland en het verhaal van oranje

In katholieke periodieken zoals Roeping (1922) en De Gemeenschap 
(1925), waarin de democratie, het parlementaire stelsel en het kapi-
talisme werden bekritiseerd, was de hoop gevestigd op het corpora-
tisme, het leidersbeginsel en de monarchie.113 In deze kringen vormde 
niet de associatie met de vrijheid de aantrekkelijkheid van het ‘ver-
haal van Oranje’, integendeel, maar was het juist de verbinding met 
de monarchale gedachte. Geïnspireerd door Franse, katholieke in-
tegralisten als Léon Bloy en Charles Maurras werden hier toen plei-
dooien gehouden voor het Huis van Oranje – ooit bestrijder van het 
absolutisme – als de hoogste belichaming van het staatsgezag.114 In 
tal van teksten, zoals artikelen en beginselverklaringen van extreem-
rechtse splintergroepjes en ook in namen zoals de Oranje Nationalis-
ten, Oranjefascisten en het Nationaal Oranje Verbond, werd verwe-
zen naar de monarchie of de Oranjedynastie.115 De Jong wijst erop dat 
wel vaker met de gedachte werd gespeeld de uitvoerende macht bij 
de koningin te concentreren.116 Interessant is de ‘Open brief aan H.M. 
de Koningin’, van de hand van dr. Emile Verviers. In deze bijdrage in 
Katholieke Staatkunde (later Opbouwende Staatkunde) van 1 novem-
ber 1923 werd de koningin geadviseerd ‘in verband met de hangende 
kabinetscrisis over te gaan tot de formatie van een kabinet van [...] 
wilskrachtige en bekwame mannen, die geacht kunnen worden tot 
geen enkele parlementaire partij te behooren’ en dit kabinet met haar 
autoriteit te steunen tegen ‘steeds toenemende aanmatiging van het 
parlement’, dat terug moest worden gebracht tot de oorspronkelijke 
status van adviserend lichaam.117 Het doel was om zo, ‘met de Kroon 
als steunpunt’, een verbeterd parlementair regime te vestigen.118 Met 
enige regelmaat zullen deze verlangens naar een sterk gezag in relatie 
tot de monarchie bij extreem-rechts en bij rechts terugkomen.

Het nationaalsocialisme en Oranje

De economische crisis van 1929 en de daarbij behorende ellende zou-
den niet aan Nederland voorbijgaan. De achtereenvolgende kabinet-
ten, met Colijn veelal in de rol van sterke man, hadden nauwelijks 
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andere mogelijkheden gezien om de crisis te bestrijden dan door 
drastisch te bezuinigingen en incidenteel steun te verlenen. De crisis 
duurde in Nederland bovendien enorm lang. Terwijl de economie in 
de meeste andere landen al in 1933 weer ging aantrekken, duurde dat 
in Nederland tot in 1936.119 Net als in de omringende landen liepen de 
sociale en politieke spanningen sterk op. De onvrede over het politie-
ke onvermogen, in combinatie met het heersende cultuurpessimisme, 
bood een voedingsbodem voor antiparlementaire sentimenten. Diver-
se ‘rapaillepartijen’ kregen een kans en extreem-rechts ging zich ook 
meer op straat manifesteren. Jan Rogier maakt bijvoorbeeld melding 
van fascisten die op Prinsjesdag 1932 met opgeheven rechterarm voor 
het Paleis Noordeinde zouden hebben gedefileerd, waarbij de konin-
gin nog een keer op het balkon was verschenen, en ook verschillende 
kranten maakten hier melding van.120 Dat fascisten zich vaak zo de-
monstratief Oranjegezind toonden, kon bij democratische groeperin-
gen uitgesproken irritaties oproepen.121

In 1931 werd de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) opgericht. 
Die werd al spoedig een massapartij, met als hoogtepunt 1935, toen 
deze groepering bijna 8 procent van de stemmen verwierf. Er school 
een zekere tweeslachtigheid in de houding van de nsb ten opzichte 
van Oranje. Leider Anton Mussert had persoonlijk bijvoorbeeld geen 
affiniteit met Oranje, zodat hij aanvankelijk in het door hem zelf ge-
schreven ‘Programma’ verzuimde een plaats in te ruimen voor het 
Oranjehuis.122 Al spoedig bleek dit echter weinig verstandig tegenover 
de potentiële kiezers en ging de nsb dit compenseren, zo niet over-
compenseren. In het aan de nsb gelieerde weekblad Volk en Vaderland 
werd Oranje herhaaldelijk geprezen. In het artikel ‘Gekrakeel om de 
Kroon. Een antwoord aan Oranjeklanten’ luidt een kenmerkend ci-
taat: ‘Wij wagen zelfs te beweren, dat bij ons de eerbied voor de Kroon 
en het Oranjehuis van zuiverder allooi is dan bij hen, die van dien 
eerbied het monopolie voor zich plegen op te eischen’, en: ‘Aan ons 
de taak, Oranje en de Kroon opnieuw de plaats te geven, die hun toe-
komt: aan het hoofd van onze nationale volksgemeenschap.’123 Willem 
van Oranje, die in de nationaalsocialistische optiek symbool kon staan 
voor het ‘leidersprincipe’ en voor het ideaal van de Groot-Nederlandse 
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eenheid, kreeg geruime tijd bijna permanente aandacht.124 Graag werd 
er naar het verleden verwezen waarin de Oranjes grote daden had-
den verricht. Dit kon zijn ter gelegenheid van de Oranjeherdenking 
in 1933, of bijvoorbeeld met een ‘pedagogische’ verwijzing naar de rol 
van stadhouder Willem iii in 1672, toen ‘onder den druk des volks een 
Oranje met dictatoriale macht was bekleed’.125 Enige maanden na de 
Oranjeherdenking in 1933, ter gelegenheid van de verjaardag van de 
koningin, kondigde Volk en Vaderland aan (begeleid met een grote foto 
van Wilhelmina) dat de nsb zich volledig en met overgave zou wijden 
aan de viering van deze verjaardag. ‘[…] wij zien in Haar belichaamd 
de Eenheid der natie, en op den dag, waarop het Nederlandsche volk 
Hare geboorte herdenkt, wenschen wij alle volksgenoten eensgezind 
om den Troon geschaard. [...] Want ons streven is gericht op verster-
king van de koninklijke souvereiniteit ten koste van het par-
lement [...] leve de koningin!’126 Het pleidooi om de koninklijke 
soevereiniteit te versterken ten nadele van het parlement, zal in Volk en 
Vaderland meerdere malen worden herhaald.127 Uiteraard moest men 
in deze kring niets hebben van de veronderstelling dat Willem van 
Oranjes denken de basis vormde voor het democratische gedachte-
goed. Als leden van de uiterst linkse Onafhankelijke Socialistische Par-
tij (osp’ers) al eens verwezen naar Willem van Oranje als grondlegger 
van de vrijheid, werden ze hiervoor door de nsb gehoond. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit een artikel in Volk en Vaderland, gewijd aan de ophef 
rond de film Morgenrot. De verwijzing naar de zin ‘De tyrannie verdrij-
ven…’ uit het Wilhelmus werd geacht te vallen onder de ‘opstandsme-
taforen’ en afgedaan met: ‘Voor de lieve vrijheid roepen de O.S.P.-ers 
nu Willem van Oranje aan, maar zij vergeten, dat de stichter der Ne-
derlandsche natie zich in zijn graf zou omdraaien, als hij wist met welk 
doel de rooie broeders die begeeren.’128

Verder waren er van de zijde van de nsb tal van eerbied- en trouw-
betuigingen of condoleances bij het overlijden van koningin Emma 
en prins Hendrik. Ook de deelnemers aan landdagen ‘betuigden hun 
Vorstin hun liefde en trouw’. Uit diverse aanwijzingen blijkt dat het 
Wilhelmus een veelgebruikt en geliefd lied was onder de nsb’ers en er 
bestond op historische gronden een voorkeur voor de Princevlag, het 
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oude ‘oranje-blanje-bleu’.129 Toen na enige jaren bleek dat de aanhan-
kelijkheidsbetuigingen van de nsb aan het Huis van Oranje onbeant-
woord bleven, scheen er enigszins de klad te komen in de Oranjeliefde 
van de nsb. In elk geval vergat Mussert in zijn van 1937 daterende bro-
chure De bronnen van het Nederlandsche nationaal-socialisme opnieuw 
aandacht te besteden aan het Oranjehuis.130 Maar in 1938 gingen er 
wel felicitaties naar de koninklijke familie vanwege de geboorte van 
prinses Beatrix en verscheen er een blij artikel op de voorpagina van 
Volk en Vaderland: ‘Er is een Prinses geboren in het Huis van Oranje!’ 
De laatste alinea luidde als volgt: ‘Moge voor Volk en Koningshuis te-
zamen spoedig de tijd aanbreken, waarin de diepste gedachten, de in-
nigste wenschen van den Vader des Vaderlands, van Willem van Oran-
je die leed voor ons Volk en streed voor ons Volk, in vervulling gaan, 
dat er een Vereenigd Nederlandsch Volk moge komen met een blijde 
groote toekomst, eendrachtig geschaard om den troon der Oranjes als 
zinnebeeld en waarborg voor de rechten des Volks. Mussert, 31 januari 
1938.’131

Overigens leefden antidemocratische ideeën niet alleen in obscure 
kringen. Terecht stelt de historicus De Rooy dat in 1918 de democratie 
in heel Europa had gewonnen, maar dat er ook in Nederland niet zo 
heel veel democraten waren.132 Het is opvallend dat er nogal wat over-
lappingen waren in het gedachtegoed van rechts en radicaal-rechts. 
Veel uiterst rechtse opvattingen waren gemeengoed binnen het es-
tablishment, en herhaaldelijk waren er figuren die de grens tussen 
rechts en extreem-rechts overschreden. Oud-generaal C.J. Snijders, 
de opperbevelhebber uit de Eerste Wereldoorlog, was zo iemand uit 
het establishment, met uitgesproken rechts autoritaire ideeën. Zijn 
antiparlementaire beweging Nationaal Herstel zou overigens in 1933 
niet meer dan één zetel behalen bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer.

Het kenmerkende van deze grensfiguren tussen democratisch en 
antidemocratisch, aan protestantse zijde, was dat ze autoritaire opvat-
tingen huldigden maar tegelijkertijd niet geheel loskwamen van de 
vrijheidstraditie die onderdeel was van het het ‘verhaal van Oranje’. 
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Een voorbeeld is prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958). Hij was een 
uiterst boeiende persoonlijkheid, geleerde en dichter (Geerten Gos-
saert), activist en intellectueel, vurig nationalist en evenals zijn vriend 
Pieter Geyl aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Gerret-
son begon als medewerker van de leider van de chu, De Savornin 
Lohman, hij was werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
ten tijde van Colijn en werd in 1925 bijzonder hoogleraar in Utrecht 
in de geschiedenis van Nederlands-Indië. Hij baseerde zich op Groen 
van Prinsterers antirevolutionaire of christelijk-historische staatsleer 
en geschiedbeschouwing. De staatsleer die De Savornin Lohman had 
gegeven in Gezag en vrijheid, heeft Gerretson in autoritaire zin uitge-
werkt. Gerretson was voor een corporatieve inrichting van de staat 
en dacht de vorst reële macht toe. Hij noemde zich enige jaren fas-
cist, behoorde in 1925 tot de oprichters van de Nationale Unie en was 
een van de meest creatieve rechts-conservatieve denkers.133 Ondanks 
zijn conservatieve, autoritaire opvattingen was de protestant Ger-
retson niet vergeten dat de vrijheidsstrijd ten grondslag lag aan het 
‘verhaal van Oranje’. Sterker, op grond van zijn christelijk-historische 
visie vielen zijn Nederlandse staatsopvatting en zijn interpretatie van 
de Oranjemythe samen. Hij wees er daarom op dat de Nederlandse 
staat is geboren uit ‘Oranjes verzet tegen den absoluten staat’ en waar-
schuwde tegen on-Nederlandse afdwalingen. Zoals hij het zei: ‘Uit 
vreemd zaad geen nationale vrucht!’134 Hier zijn we meteen bij zijn 
weerstand tegen de nsb. Toen het in 1934 ambtenaren werd verboden 
lid te zijn van rechts-radicale groeperingen, keerde hij terug op het 
christelijk-historische nest, van waaruit hij zijn uiterst conservatieve 
opvattingen met kracht en verve zou blijven verkondigen. Zijn publi-
catie Koninklijk kabinet of dictatuur, waarin hij een koninklijk kabinet 
bepleitte, indien een parlementair kabinet onmogelijk zou zijn, riep 
veel discussie op.135 Deze brochure was gericht aan Hendrik Colijn, 
die Gerretson de aangewezen man leek om zo’n koninklijk kabinet te 
leiden. Iemand als Colijn zou overigens zelf tot de ‘grensfiguren’ uit 
het interbellum gerekend kunnen worden. Decennialang was hij een 
verantwoordelijk en dominant politicus, die desondanks aangaf de 
ontwikkeling te betreuren waardoor het parlement zijn positie sinds 
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de jaren 1860 steeds verder had weten te versterken.136 Hij had auto-
ritaire opvattingen, poseerde als sterke man, maar was daarmee nog 
geen fascist.137

In katholieke kring waren er jongeren die het katholieke establish-
ment lauwheid en te veel bereidheid tot concessies verweten en van 
wie sommigen wel en anderen niet actief bleven binnen de katholieke 
zuil. J.E. de Quay en C.P.M. Romme waren bijvoorbeeld van die jon-
geren die toen autoritaire en corporatistische opvattingen propageer-
den, maar die hun katholieke zuil niet verlieten en die na de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke rol in de kvp zouden vervullen.138 Na-
dat er enkele publicaties waren verschenen die een beperkte verster-
king van de monarchie inhielden, publiceerde C.P.M. Romme in 1937 
Erfelijk nationaal koningschap.139 Hierin bepleitte hij een leidersrol 
voor het koningschap. Hij brak met een monistische opvatting als die 
van Struycken dat de koning uiteindelijk zou hebben te buigen voor 
de volksvertegenwoordiging. Voor Romme zou dit een onaanvaard-
bare aantasting betekenen van de soevereiniteit van de koning, die 
van de monarchie een ‘gekroonde republiek’ zou maken.140 Dit plei-
dooi van rooms-katholieke zijde voor versterking van de positie van 
de koning ten koste van het parlement, liet onverlet dat de Tweede 
Kamerfractie van de rksp in 1939 de motie-Deckers zou steunen. Op 
grond hiervan werd het vijfde kabinet-Colijn naar huis gestuurd om-
dat de kabinetsformatie niet zou hebben geleid ‘tot het optreden van 
een Kabinet, dat de nodige waarborgen biedt voor een deugdelijke 
behartiging van ’s Lands belang in gemeen overleg met de Staten-Ge-
neraal’.141

De vele geluiden om de uitvoerende macht en daarbij de positie van 
het koningschap te versterken, illustreren echter dat Wilhelmina in 
haar scepsis ten opzichte van de parlementaire democratie tijdens het 
interbellum allerminst alleen stond en dat de ideologische basis van 
de democratie nog zwak was.

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)
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1933, een somber jaar, maar een begin van heroriëntatie

Het zou een heel bewogen jaar worden, 1933. Het begon op 30 janu-
ari, toen in Duitsland Adolf Hitler door de oude rijkspresident Von 
Hindenburg werd beëdigd tot rijkskanselier, een gebeurtenis die zou 
uitlopen op een volledige Machtsübernahme en van grote betekenis zou 
zijn voor Duitsland en voor de rest van de wereld. In het politieke kli-
maat van die jaren zagen velen in Nederland het gevaar vooralsnog 
vooral van links komen. De muiterij die op 4 februari 1933 uitbrak op 
het Nederlandse oorlogsschip Hr. Ms. De Zeven Provinciën, leek hier-
van de bevestiging. Het schip bevond zich in de Nederlands-Indische 
wateren en de aanleiding vormde een salariskorting bij het marineper-
soneel. Aan deze muiterij kwam op 10 februari een einde door het af-
werpen van een bom, waarbij 23 doden vielen en ettelijke gewonden. 
Zowel de muiterij als de onderdrukking ervan veroorzaakte in Neder-
land heftige beroering. Rechts was één in verontwaardiging over wat 
werd gezien als een wandaad die zowel een aantasting van het gezag 
inhield als een smet op de nationale eer.

Fasseurs veronderstelling dat koningin Wilhelmina’s wereldbeeld 
naar aanleiding hiervan op zijn grondvesten moet hebben geschud, 
is niet al te gewaagd, gelet op haar reactie op eerdere gebeurtenissen 
waarbij het gezag in het geding was, zoals in 1903 met de spoorweg-
staking en in 1918 met Troelstra’s ‘vergissing’.142 Volgens Blom is er be-
halve een rapportje waarin de mogelijkheden werden opgesomd die 
de regering had op het gebied van de gezagshandhaving verder niets 
bekend omtrent de positie die de koningin in de kwestie innam.143 
Wel verwijst hij naar een berichtje in de media, waarin melding wordt 
gemaakt van een min of meer spontane huldiging van de koningin 
bij thuiskomst in Den Haag op instigatie van het uiterst rechtse Na-
tionaal Jongeren Verbond. Dit berichtje is illustratief voor de vanzelf-
sprekendheid waarmee juist op dit soort momenten Oranje bij rechts 
en uiterst rechts de handhaving van orde en gezag symboliseerde.144 
Het gezag werd in die tijd in Nederland met kapitalen geschreven. 
Het is daarom weinig verrassend dat de muiterij als katalysator de 
rechtvaardiging bood voor het nemen van tal van maatregelen ter 
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versterking van het gezag, waaraan in het heersende politieke klimaat 
eigenlijk al langer behoefte bestond.145 

Voor de sdap lag de muiterij als onderwerp aanmerkelijk gecom-
pliceerder omdat men enerzijds geen begrip wenste op te brengen 
voor muiterij, maar anderzijds de salariskorting en de bloedige ma-
nier waarop de muiterij was onderdrukt veroordeelde. Deze reac-
tie werd door andersdenkenden als tegenstrijdig ervaren, zodat het 
beeld werd bevestigd dat de sdap zich weinig aan de democratische 
rechtsorde gelegen liet liggen.146 De electorale nederlaag die er in het 
voorjaar van 1933 op volgde, in combinatie met de zorg over de Macht-
sübernahme en de voortdurende ellende van de economische crisis, 
was aanleiding een Herzieningscommissie in het leven te roepen om 
de koers van de partij opnieuw te doordenken.147

De ideeën van vernieuwers als de religieus socialist Willem Banning 
(1888-1971) en de cultuursocialist Koos Vorrink (1891-1955) kregen 
hierdoor een kans. Bij Banning, die al jaren een belangrijke ideologi-
sche inbreng had binnen de Nederlandse sociaaldemocratie, was de 
invloed merkbaar van de Belgische sociaaldemocraat Hendrik de Man 
en de Franse socialist Jean Jaurès (1859-1914).148 De Man verwierp de 
klassenstrijd en de eenzijdig materialistische en rationalistische oriën-
tatie van het marxisme als basis voor de sociaaldemocratie. Hij vond 
het belangrijk dat er meer oog zou zijn voor het emotionele aspect 
van de politiek, zag de natie als lotsgemeenschap en hechtte daarom 
aan nationale verbondenheid.149 Voor Jaurès was het socialisme een 
eis van gerechtigheid, die verbonden was met de democratie en zich 
uitstekend liet combineren met patriottisme. Banning, die enthousi-
ast was over het boek De psychologie van het socialisme van Hendrik 
de Man en was gepromoveerd op Jean Jaurès, had hier affiniteit mee. 
Banning stelde dat mensen hun verantwoordelijkheid dienen te bele-
ven binnen de verbanden waarin ze zijn geplaatst, inclusief de natie.150

Het gevolg van deze heroriëntatie die onder invloed van figuren als 
Banning en Vorrink op gang kwam, was dat de sdap zich in de jaren 
1930 meer hervormingsgezind ging opstellen en ontvankelijker werd 
voor begrippen als historische lotsverbondenheid en natiebesef.151 Dit 
proces, dat wel wordt aangeduid met het ‘ingroeien van de sociaalde-
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mocratie’ – dat wil zeggen ingroeien in het democratische politieke 
bestel –, zou ook consequenties krijgen voor de waardering van de 
sociaaldemocratie voor het Huis van Oranje. Omgekeerd zou deze 
gewijzigde houding jegens Oranje gevolgen hebben voor de plaats 
van de sociaaldemocratie binnen de natie. Of het nu de plaats van het 
gezag of dit ingroeien van de sociaaldemocratie in de Nederlandse sa-
menleving betrof, Oranje had ermee van doen.

Oranjeherdenking & de ontdekking van de nationale mythe

Het was bij uitstek een Oranjejaar, 1933. Hierin viel zowel de herden-
king van het vierhonderdste geboortejaar van prins Willem van Oran-
je als de viering van het 35-jarig regeringsjubileum van koningin Wil-
helmina. De Oranjeherdenking werd degelijk voorbereid en groots 
opgezet en had vanaf het begin een uitgesproken nationaal karak-
ter. Behalve het officiële herdenkingscomité werden een uitvoerend 
comité en een erecomité gevormd, waarbij talrijke prominenten en 
vertegenwoordigers van diverse bevolkinggroepen waren betrokken. 
We treffen er de namen aan van alle ministers, van de commissaris-
sen van de Koningin, de burgemeesters van de drie grootste steden, 
evenals van de rooms-katholieke aartsbisschop van Utrecht, de pre-
sident van de Algemene Synode van de Nederlands-hervormde Kerk, 
de opperrabbijn te Amsterdam en verder waren alle politieke partijen 
vertegenwoordigd, uitgezonderd toen nog de sociaaldemocraten en 
de communisten. De Vlaams-Nationalisten waren wel vertegenwoor-
digd.152 

Het resultaat was een veelomvattend en zeer intensief programma. 
Zo vond op 17 april een herdenking plaats in de Nieuwe Kerk in Delft, 
waar ook het grafmonument van Willem van Oranje was gerestaureerd 
en waar de week erop een kranslegging zou plaatsvinden. Op de Grote 
Markt voor de kerk en in de straten en straatjes eromheen hadden zich 
op 17 april tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers verzameld, onder wie 
ongeveer 2000 Vlamingen en vertegenwoordigers van Vlaamse vereni-
gingen. Er werden oranje-blanje-bleuvlaggetjes en -strikjes gedragen 
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en uiteraard werden er naast het Wilhelmus tal van vaderlandse lie-
deren gezongen zoals ‘Alle man van Nêêrlands stam’ en ‘Wien Neêr-
lands bloed’.153 De officiële feestelijkheden in Amsterdam rond 24 april 
waren eveneens veelomvattend. Er waren onder meer een aubade op 
de Dam door 14.000 schoolkinderen en een defilé van vaandeldragers 
met aansluitend een bijeenkomst in het Concertgebouw. Er vonden 
herdenkingsactiviteiten plaats in de koloniën, in Vlaanderen, Zuid-
Afrika, in het Franse Orange en in nogal wat Duitse steden en in tal 
van plaatsen waar Nederlandse expats elkaar troffen.154

Uiteraard verschenen er gelegenheidspublicaties, waaronder in 
opdracht van het ‘Uitvoerend Comité voor de viering van het vierde 
eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje’ een nieuwe bio-
grafie Willem van Oranje van A.A. van Schelven en een verzamelbun-
del Prins Willem van Oranje onder een Commissie van Redactie. Ver-
der kwam er op initiatief van het Diets Studenten Verbond een bundel 
Wilhelmus van Nassauwe tot stand onder redactie van P. Geyl.155 Dit 
verbond had ook in de maanden februari en maart in Vlaamse univer-
siteitssteden Wilhelmus van Nassauwedagen als universiteitsdagen 
ingericht.156 Zoals gebruikelijk in Nederland, maar vergeleken met het 
buitenland opvallend, was deze herdenking van de grondlegger van 
de natie vooral een kwestie van particulier initiatief. Tal van activitei-
ten werden georganiseerd door plaatselijke comités en Oranjevereni-
gingen. Er werden lezingen vermeld, tentoonstellingen, toneelopvoe-
ringen en volkshuldes en er werden Oranjereizen georganiseerd naar 
de Nassausteden Dillenburg, Siegen en Dietz, terwijl ook de eerste 
Nederlandse geluidsfilm aan Willen van Oranje was gewijd.157

Dit omvangrijke programma bevestigde het aanzien en de betekenis 
van het Oranjehuis, zoals dit ook al was gebleken bij de inhuldiging 
in 1898 en bij de geboorte van Juliana in 1909. In 1933, na koningin 
Emma’s regentschap en vijfendertig regeringsjaren van koningin Wil-
helmina, was het prestige van de Oranjedynastie boven elke twijfel 
verheven. Bovendien had de symboolfunctie van het Oranjekoning-
schap door het voortgaande verzuilingsproces verder aan betekenis 
gewonnen. Volgens Lijphart heeft het koningshuis ‘een functie van 
niet te onderschatten belang vervuld’ omdat het een van de weinige 
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nationale banden was die de middelpuntvliedende neigingen van de 
zuilen konden tegengaan.158 Voor Blaas liepen verzuiling en modern 
orangisme in dit opzicht synchroon. Hij ziet de geschiedschrijving in 
de traditie van Fruin en Blok als een factor waardoor er een politiek 
orangisme ‘nieuwe stijl’ had kunnen ontstaan, en hij noemt dit ‘de 
haast onmisbare traditionele component’ binnen het politieke mo-
derniseringsproces dat Nederland doormaakte.159 Verder versterkte 
ook het heersende cultuurpessimisme in combinatie met gevoelens 
van zorg vanwege de economische crisis en de opkomst van fascisme 
en nationaalsocialisme, de behoefte aan een gemeenschappelijk inspi-
rerend verhaal. Hierdoor kon de Oranjeherdenking van 1933 eerder 
in het teken komen te staan van nationale eenheid dan die van 1884, 
toen de tweespalt nog zo duidelijk sprak.

Omdat het Nederlandse natiebesef zozeer gerelateerd is aan Oranje, 
is het interessant hier aandacht te besteden aan verschillende partici-
panten en aan een aantal relevante redevoeringen, lezingen en publi-
caties die toen aan deze herdenking zijn gewijd. In veel opzichten was 
er uiteraard sprake van continuïteit en voor de hand liggende deel-
nemers. Om te beginnen was de naam van Hendrik Colijn, de antire-
volutionaire leider, onder het comité van aanbeveling voor de hand 
liggend. Hij was een populaire en begaafde spreker van protestantsen 
huize, zodat hij en niet de katholieke minister-president Ruijs de Bee-
renbrouck de eigenlijke herdenkingsrede uitsprak. Zo kort na de mui-
terij op de Zeven Provinciën en tegen de verkiezingen werd het een 
statement waarin het gezag weer een voorname plaats innam. Voor 
de orthodoxe protestanten bood deze herdenking de gelegenheid 
om te verwijzen naar het ‘drievoudige snoer’ en om daarmee de cal-
vinistische grondtoon van het natiebesef opnieuw in herinnering te 
brengen.160 De namen van liberalen waren eveneens vanzelfsprekend 
onder het comité. Voor hen bleef Oranje als strijder voor vrijheid en 
verdraagzaamheid het symbool van nationale eenheid. Wel nieuw, 
maar evenmin verbazingwekkend gelet op de extreem nationalisti-
sche instelling van zijn beweging, was het om nsb-leider Mussert on-
der het comité van aanbeveling aan te treffen. Merkwaardig was wel 
weer dat hij tegelijkertijd in Volk en Vaderland aangaf dat de nsb als 
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organisatie niet aan de nationale herdenking meedeed omdat het Ne-
derlandse volk eerst (net als het Duitse en Italiaanse) vernieuwd, ver-
jongd en gereinigd zou moeten zijn. Zonder dat zou een herdenking 
de prins van Oranje niet waardig zijn.161

Dat dominee J.J. Stam de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Delft 
opende met het thema ‘Prins Willem als leidsman’, was niet zo verras-
send. Evenmin verbaasden de bijdrage van oud-generaal C. Snijders 
over de ‘Vader des Vaderlands’ en die van de rechtse, protestantse C. 
Gerretson over ‘Gerechtigheid’. Dat Oranje de vrijheid van álle Ne-
derlanden voor ogen had gestaan, was voor de aanhangers van de 
Groot-Nederlandse gedachte reden om hem te eren. Na de katholieke 
publicist Anton van Duinkerken sprak dan ook de Vlaming Antoon 
Jacob over de gezamenlijke cultuur van Nederland en Vlaanderen en 
het ideaal van eenheid dat Willem van Oranje voor ogen had gehad, 
samengevat onder de titel:‘Prins Willems ideaal – ons ideaal’. Pikant 
was wel dat er in verband met de betrekkingen met België door de 
Radio Omroep Controle Commissie werd opgelet dat deze en andere 
sprekers zich niet al te zeer te buiten zouden gaan aan propaganda 
voor Groot-Nederlandse idealen.162

Hoewel Van Schelven constateerde dat door de geschiedenis heen de 
waardering voor Willem van Oranje heen en weer slingerde ‘tusschen 
eerbiedige vereering en hartgrondige verachting’, viel het met die ver-
achting in 1933 alleszins mee.163 De positieve geluiden overheersten. 
Met Willem van Oranje als strijder voor de nationale onafhankelijk-
heid en voor vrijheid en verdraagzaamheid had Fruin inmiddels dui-
delijk school gemaakt. In deze Oranje konden de verschillende stro-
mingen elkaar globaal wel vinden. Dit werd vergemakkelijkt doordat 
de meeste auteurs en sprekers er blijk van gaven weet te hebben van de 
kritiek die er bij anderen leefde en bovendien gingen ze hier met enige 
regelmaat constructief op in. Uit het hoofdstuk ‘De Prins van Oranje 
in de Nederlandsche Geschiedschrijving’ door Dr. J.S. Theisen in de 
verzamelbundel Prins Willem van Oranje blijkt bijvoorbeeld dat er in 
1933 naar werd gestreefd om Oranje van verschillende kanten te laten 
belichten.164 J.C.A. Fetter vond dat Blok te kritiekloos voorbij was ge-
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gaan aan de tegenstrijdigheden die in het leven en werk van Oranje 
zijn op te merken en dat daardoor de psychologische waarde van zijn 
oordeel gering was.165 Men besefte dat zwart-witbeschrijvingen niet 
voldeden en dat het mogelijke oordeel van de ander erbij moest wor-
den betrokken. Aan deze – wat ik zou willen noemen – meer ‘dialo-
gische’ manier om over Oranje te schrijven, met als doel om elkaar te 
vinden, was in 1933 kennelijk behoefte.

Voor de verdere ontwikkeling van het natiebesef was het vooral be-
langrijk hoe omvangrijke bevolkingsgroepen als katholieken en soci-
aaldemocraten, die niet van oudsher positief tegenover Oranje ston-
den, in de toekomst tegen Willem van Oranje zouden aankijken. Dit 
zou bepalend zijn voor het perspectief van het ‘verhaal van Oranje’ 
als gedeeld verhaal voor de Nederlandse natie, inclusief oppositionele 
groeperingen. Dat katholieken toegewijd waren aan Oranje als legi-
tiem vorstenhuis, was bekend, maar bij historische herdenkingen de 
eeuw ervoor waren nog grote verschillen van inzicht over de nationale 
geschiedenis aan de dag getreden, ook waar het in 1884 de persoon van 
Willem van Oranje betrof. Maar bij de katholieken was wel een en an-
der veranderd. Behalve dat ze de grootste politieke groepering vorm-
den, hadden ze een minister-president geleverd. Ze beseften dat als ze 
zich goede vaderlanders wilden betonen, een vasthouden aan Oranje 
als ‘huichelaar en verrader’, het beeld dat Nuyens en Alberdingk Thijm 
in hun strijd voor de katholieke emancipatie in de eeuw ervoor nog 
hadden geschetst, zou gaan hinderen.166 Bovendien had zich door de 
gedachtewisseling tussen protestantse en katholieke historici geleide-
lijk iets van een consensus over de Opstand kunnen ontwikkelen.167

De eerder geconstateerde, meer ‘dialogische’ manier van schrijven, 
waarbij men op voorhand al blijk gaf van enig begrip voor het voor-
behoud bij de tegenpartij, had ook een gunstig effect. Een voorbeeld 
hiervan treffen we in genoemde biografie Willem van Oranje van A.A. 
van Schelven, hoogleraar aan de calvinistische Vrije Universiteit. Ter-
wijl het voor Groen van Prinsterer nog onmogelijk was geweest een 
ander dan het religieuze motief aan te nemen ter rechtvaardiging van 
de Opstand, stelde Van Schelven – zij het voorzichtig – dat het bewijs-
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bare, diepste motief tot verzet bij Oranje niet religieus maar politiek 
was.168 Verder werd in deze biografie, enkele nuanceringen daargela-
ten, het traditionele Oranjebeeld gehandhaafd. De herdenkingsnum-
mers van het protestantse Stemmen des Tijds en het katholieke His-
torisch Tijdschrift gaven aan dat er nog enige polemiek bleef wat de 
godsdienst van Oranje betrof. De verschillende partijen wisten elkaar 
echter te vinden in de conclusie dat het Oranje boven alles was gegaan 
om de bevrijding van het vaderland van de Spanjaarden.169 Volgens 
Van de Westelaken werd het voor katholieken tijdens het interbel-
lum gemakkelijker om Oranje als symbool van nationale eenheid te 
aanvaarden doordat werd beklemtoond dat hij een oprechte strijder 
was geweest voor gewetensvrijheid en religieuze verdraagzaamheid. 
Het feit dat deze idealen nog niet konden worden verwezenlijkt, zou 
veroorzaakt zijn doordat hij zijn tijd ver vooruit was geweest.170 In 
een tijd van totalitaire dreiging werd men hier ontvankelijker voor. 
Hierin paste de herdenkingsrede die de katholieke Anton van Duin-
kerken hield in de Nieuwe Kerk in Delft en waarin hij een schets gaf 
van ‘Prins Willems betekenis voor alle Nederlanders’.171

Ook bij deze Oranjeherdenking bleek weer hoezeer koningin Wilhel-
mina stond in de traditie van haar Huis. Na de herdenking zei ze in 
haar tot het Nederlandse volk gerichte dankwoord:

Waar ontelbare scharen verschillende en uiteenloopende deelen der 
bevolking zich als leden van een groot gezin vereenigden om de figuur 
van den Vader des Vaderlands, is op treffende wijze gebleken, dat hij 
voor ons allen geen nevelige historische persoon uit een ver verleden 
is, doch daadwerkelijk in ons hart voortleeft. Deze aanhankelijkheid 
en vereering is onafscheidelijk verbonden met onze verknochtheid aan 
de beginselen van ons staatsbestel, waarvan hij meesterlijk de grond-
slagen gelegd heeft en welke in het heden, zoowel als in het verleden, 
zo uitnemend bij onzen volksaard passen en een waarborg zijn voor 
de toekomst.Tijdens de herdenking toefden Mijn gedachten menigmaal 
bij den langen wortelstrijd met zijn zware beproevingen, zoowel door 
ieder persoonlijk als door het heele volk met zooveel offervaardigheid 
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en taaie volharding gedragen. Beproevingen, waarin de leider onzer 
onafhankelijkheidsbeweging steeds getoond heeft, met vaderlijke 
bezorgdheid te deelen, bouwende op den ‘Potentaat der Potentaten’, 
onwrikbaar aan zijn geloof in uitredding en betere tijden172

De sociaaldemocraten hielden zich in 1933 zowel afzijdig bij de Oran-
jeherdenking als bij de nationale huldiging van koningin Wilhelmina 
ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum. Dissidente geluiden in 
deze kring gaven echter aan dat er veranderingen op komst waren. 
Ook hier kreeg men oog voor de betekenis van de nationale geschie-
denis als gemeenschappelijke bron van inspiratie. Zo was de socialist 
Hendrik Brugmans bereid op eigen verantwoordelijkheid een rede te 
houden in Delft over ‘Prins en Volk’. In zijn verhaal schetste hij Oranje 
als grondlegger van het Nederlandse volksbestaan en van vrijheid en 
verdraagzaamheid. Tevens onderstreepte hij het revolutionaire ka-
rakter van Oranjes werk en het ‘feit dat onze democratie op rebelse 
grondslagen berustte’. Ter verklaring van zijn motivatie zei hij onder 
meer: ‘[...] gij hebt gemerkt dat ik tot U ben gekomen met den volle-
digen inzet van mijn socialistisch ideaal’. Hij kreeg echter niet de kans 
anderen duidelijk te maken waarom zijn idealen aansloten bij de ide-
alen van Oranje omdat de antirevolutionaire burgemeester van Delft, 
die vooraf inzage had gehad, de tekst meende te moeten afwijzen als 
socialistische propaganda. Gerard Knuvelder, hoofdredacteur van het 
katholieke blad Roeping, constateerde later dat Brugmans de ‘Prins als 
opstandeling wenste maar niet mocht herdenken’.173

Een andere sociaaldemocraat, G. van Veen, schreef een overweging 
in De Socialistische Gids met als titel ‘De huldiging van Willem van 
Oranje als tactisch probleem voor de moderne arbeidersbeweging’. 
Voor hem was eveneens duidelijk dat de Nederlanders ‘in naam van 
Oranje’ een strijd hadden gevoerd voor geestelijke vrijheid, ‘die een 
van de belangrijkste knoop- en keerpunten vormt in de menschheids-
geschiedenis’.174 Verder ging hij in op de verschillen in betrokkenheid 
van de diverse bevolkingsgroepen bij het culturele erfgoed; van de 
katholiek en de burgerlijke intellectueel enerzijds en de afzijdigheid 
van de proletariërs anderzijds. Hij signaleerde vervolgens dat dit laat-
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ste alleen gunstig uitpakte voor het ‘christelijk-nationale’ bevolkings-
deel. Deze groep zou de erfenis van het verleden exploiteren, zodat 
het Wilhelmus háár Wilhelmus zou lijken. Zij zouden ‘de poorten 
van Den Briel hebben gerammeid’, ‘bij verkiezingen klinken de op-
standige liederen uit het verleden als hààr liederen’.175 Van Veen vond 
deze afzijdigheid ten opzichte van de nationale cultuur ‘dom’, omdat 
het internationalisme onvoldoende inspiratie zou bieden. Hij stelde 
Engeland als voorbeeld omdat ze daar niet meteen het verleden be-
gonnen te ‘parafraseren’, maar uit ‘het hart van de dingen zelf leven’.176 
Nadat hij kritiek had geuit op minder stijlvolle uitingen van ‘vader-
landslievende gevoelens’ in de vorm van alcoholmisbruik, stelde Van 
Veen dat hem was verzocht zitting te nemen in het comité ter huldi-
ging van Oranje. Hoewel hij zichzelf zag als iemand die Willem van 
Oranje vanwege zijn inzet voor de vrijheid vereerde, had hij dit toch 
geweigerd omdat hij zich hiervoor als socialist niet representatief 
achtte. Hij meende dat het goed zou zijn als er met de sociaaldemo-
cratische voorlieden over dit thema zou worden gesproken, zodat ze 
zouden gaan beseffen dat hun afzijdigheid de sociaaldemocratie ‘geen 
eer’ deed. Hij voorspelde dat ze hun houding over tien jaar zouden 
betreuren.177 Behalve dat deze sociaaldemocraat in dit artikel blijk gaf 
van inzicht in de betekenis van de culturele context van de politiek, 
onderkende hij tevens de potentie van Oranje als nationaal symbool 
tegen het totalitarisme. De rede die de liberaal G.W. Kernkamp hield 
op 24 april 1933 en die hij de titel ‘De Geuzenprins’ meegaf, sloot hier-
bij aan.178 Hij waardeerde Oranje eveneens als strijder voor vrijheid en 
verdraagzaamheid. Tegenover de meerderheid van confessionelen en 
liberalen, die zich Oranje traditioneel toe-eigenden als verdediger van 
de bestaande orde, zette hij Oranje nadrukkelijk neer als revolutio-
nair: ‘Genoeg voorbeelden reeds van wat Oranje, door woord en daad, 
heeft verricht om de rebellen van Holland en Zeeland aan te sporen 
tot volharden in de strijd’, zo concludeerde hij op zeker moment in 
zijn rede. Vervolgens wees hij op de spanningen tussen de Staten en 
de prins. Deze deden zich onder meer voor in 1575, toen Oranje steun 
zocht bij het volk en hij de nieuwe ordonnantie op de regering niet 
alleen door de magistraten en de schutterij, maar door de gehele bur-
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gerij wilde laten goedkeuren. Kernkamp schetste deze opstelling als 
een vroege aanzet tot democratisch denken.179 Voor hem was Oran-
je als ‘Geuzenprins’ de leider van een volksopstand en daarmee kon 
hij recht doen aan wat door behoudende groeperingen kon worden 
uitgelegd als het ‘subversieve’ aspect van het ‘verhaal van Oranje’ en 
waarvan ze liever niet wilden horen. Oranje als vroege inspirator van 
de Nederlandse democratie zou een definitieve verbinding hebben 
betekend van het ‘verhaal van Oranje’ met de democratie en zou zeker 
de meer progressieve stromingen hebben aangesproken. Nederland 
als zodanig was hier toen echter nog niet aan toe.

In haar dankwoord in het Olympisch Stadion, op 9 september 1933, 
ter gelegenheid van haar 35-jarig regeringsjubileum had Wilhelmina 
het zo gezegd: ‘De nationale gedachte bindt ons hier allen tezamen’, 
en verder: ‘We willen onszelf zijn en blijven.’ Deze woorden gaven de 
gezindheid van de natie aan, die ook de Oranjeherdenking kenmerk-
te. Het bleek dat de verzuilde natie tijdens het interbellum verlangde 
naar een inspirerend verhaal, geworteld in de historie en verbonden 
met enkele gemeenschappelijke waarden. De gestalte van Willem 
van Oranje, zoals die in 1933 overwegend uit de verhalen oprijst, vol-
deed hier aan. Als grondlegger van de nationale onafhankelijkheid, 
als strijder voor vrijheid en verdraagzaamheid, kortom als Vader des 
Vaderlands bleef hij in de traditie van Fruin en bood hij tevens het 
verlangde tegengeluid tegen het dreigende totalitarisme. Naarmate 
de totalitaire dreiging toenam, kreeg de antitotalitaire Oranje meer 
profiel. Het ‘verhaal van Oranje’ bleek het gedeelde verhaal waar de 
natie zich toen in kon en wilde herkennen.180 Ook de sociaaldemocra-
ten bleken hiervoor toen ontvankelijk te zijn.

De herontdekking van het ‘verhaal van Oranje’ was geen toeval. Er 
kwam enige sturing aan te pas. Fruin had indertijd in een spagaat ver-
keerd tussen zijn liefde voor de historische werkelijkheid enerzijds en 
zijn passie voor Oranje in dienst van het natiebesef anderzijds. Dit was 
hem ook wel op kritiek komen te staan.181 Omdat de natie in de ja-
ren 1930 wel oren had naar Fruins ‘verhaal van Oranje’, neigde men er 
niet alleen toe op geschetste ‘dialogische’ manier over de historische 
Oranje te schrijven, maar ook om de historische feitelijkheid onder-
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geschikt te maken aan de symboolfunctie van Oranje. De kern van de 
probleemstelling van auteurs en sprekers draaide daarom vaak rond 
de vraag wat de prins van Oranje de herdenkende generaties nog te 
zeggen had. Zoals J.A. van Hamel in de titel van zijn boek stelde: ‘Wat 
de Zwijger nu tot ons zegt. Een beschouwing uit het verleden voor 
het heden’.182 Eerdergenoemde brochure van dr. J.C.A. Fetter, De sym-
bolische beteekenis van Willem van Oranje, had in dit opzicht eenzelfde 
strekking. Fetter vergeleek Oranje hier met mythische figuren als de 
Zwitserse Wilhelm Tell en met Bijbelse gestalten, die zoals hij stelde 
ook mensen van alle tijden en uit vele groepen zouden aanspreken.183

De waardering voor de betekenis van mythen werd het meest uitge-
sproken aan de orde gesteld door Gerard Knuvelder. Hij toonde zich 
zelfs voorstander van bewuste mythevorming. Hiervan had hij in 1932 
blijk gegeven in het boek De Mythe Nederland. Een dergelijke mythe 
behoefde volgens hem geen werkelijkheid te zijn, maar ‘inspirerend 
geloof en passie, door welker prikkel een nieuwe werkelijkheid zou 
ontstaan’.184 Deze benadering achtte Knuvelder eveneens van toepas-
sing op Oranje. In de inleiding ‘Oranje als mythe’ op het maartnum-
mer van 1933 van Roeping dat gewijd was aan Willem van Oranje, stel-
de hij dat hij de historische werkelijkheid ondergeschikt achtte aan 
de vraag of de natie in moeilijke tijden zich zou kunnen verzamelen 
rond Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, een nationale held, 
als symbool van de Nederlandse eenheid: ‘Wij geloven aan Willem 
van Oranje, aan de in de onze geest levende held der Nederlanden.’185

Uiteraard riep het onverbloemde bagatelliseren van de historische feite-
lijkheid kritiek op, bijvoorbeeld van Anton van Duinkerken. Maar toen 
Van Duinkerken later de Oranjepoëzie in een publicatie hierover inleid-
de, zou hij naar aanleiding van Albert Verweys gedicht de wimpel spre-
ken van het ‘ineengrijpen van Oranjes bevrijdingswil en de Nederlandse 
volksaard’ als ware dit een ‘natuurwet’ en stelde hij dat de gestalte van 
Oranje oprijst als ‘ideaal van vrijheidslievend, maar toch wetgebonden 
vaderlandschap’.186 Ondanks zijn pleidooi voor ‘objectieve geschiedvor-
sching’ bleek ook Van Duinkerken toch vooral de mythische Oranje te 
waarderen als bron van inspiratie voor de Nederlandse natie.
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de wimpel

Over de eeuwen heen groet ik u met vlag en wimpel.
Zelden hees ik de driekleur, want zelden
Voelde ik me één met hen die haar hesen; –
Maar de wimpel bewaarde ik voor u alleen.
In de jaren toen Holland en Zeeland een man behoefden,
Wijs en aanzienlijk, lenig en sterk van geest, betrouwbaar,
Waakzaam en vol van vonden, persoonlijk belangeloos,
Vonden zij u: niet enkel bekwaam, maar groter
Dan zij begrepen, en nochtans geneigd het trotse
Hoofd naar hun kleinheid te nijgen, zijn vlucht te bezwaren
Met de noodzaak van hun bestaan en als godspraak te aanvaarden
De onafwendbare kracht van hun enge beperking.
Want wij maken ons leven niet naar onze aandrift,
Maar in bond met de machten die ons weerhouden.
Dit is waarlijke grootheid: niet meteoorlijk
Schieten door ’t ruim, een kern en een staart, ongebonden,
Aanstonds vergaand en verspattend in eindloze ruimten,
Maar, gebonden aan ’t strenge geheel en wetmatig,
Toch door zijn macht de wentling mee te bepalen
Van de gesternten, geschikt in wiskunstige figuren.
Dat dit gesternte, dit kleine geheel van gewesten,
Zeventien niet, maar zeven, in ’t ruim van Europa,
Dààr zonder invloed niet, en niet zonder kracht in de wereld,
Wentelde en wentelen bleef, dankt het deels aan zijn wezen,
Deels ook aan u. En daarom staat uw gestalte,
Van u, de vòòr vier eeuwen geboorne, nog altijd
Als op de kim van ons denken, en daarom hijsen
Wij nu niet enkel het roodwitblauw, de vlag van de natie,
Maar erneven de wimpel, ’t oranje als teken
Van een gemeenschap van man tot man, met u, onze Leider.
En zo groet ik u dan, over de eeuwen heen, met vlag en wimpel,
Met de driekleur, de zelden gehesene, omdat ik zelden
Een was met hen, die zelf niet een, haar gedachtloos hesen,
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Maar ook met de wimpel, ’t oranje, het heilig bewaarde
Voor u alleen.

24 april 1933 Albert Verwey187

Door de grotere bewustwording van het mythische aspect van het ‘ver-
haal van Oranje’ die de Oranjeherdenking te zien gaf, kon het verhaal 
als onderwerp van historische strijd verder op de achtergrond geraken. 
Hierdoor kregen de waarden die Nederlanders in alle verscheidenheid 
met elkaar konden en wilden delen, zoals vrijheid, verdraagzaamheid 
en vaderlandsliefde, en die met Oranje werden geassocieerd, meer aan-
dacht. Hetzelfde gold voor de deugden die hem werden toegedacht, 
zoals volharding. Zo kon Oranje als metafoor voor de politieke en re-
ligieuze vrijheidsstrijd van de Nederlandse natie uitgroeien tot anti-
totalitair icoon in een tijd van opkomend totalitarisme.188 Hierin past 
het onderscheid dat J.W. Berkelbach van der Sprenkel in de oorlog zou 
maken tussen de historische en de mythische Oranje.189 Het was de 
mythische Oranje die hem inspireerde. Door hier de nadruk op te leg-
gen, kon het ‘verhaal van Oranje’ voor het natiebesef de functionaliteit 
krijgen die Durkheim voor mythen kenmerkend acht. Als we Renan 
volgen in zijn stelling dat natievorming niet alleen een kwestie is van 
herinneren, maar ook van de bereidheid tot vergeten, dan zou deze 
relativering van de historische Oranje ten gunste van de mythische 
kunnen worden gezien als opnieuw een bereidheid tot vergeten en 
daarmee als een stap in het proces van Nederlandse natievorming.190

Er is een onderscheid tussen de ontwikkeling rond de Oranjemythe 
in Nederland en eerdergenoemde ‘mythe van de Franse Revolutie’. In 
Frankrijk waren tijdens het interbellum de tendensen in de richting 
van grotere nationale eenheid zwak. De Derde Republiek werd juist 
gekenmerkt door polarisatie en politieke instabiliteit.191 Antidemo-
cratische stromingen ter linker- en ter rechterzijde bedreigden de 
democratie en veroorzaakten sociale en politieke onrust.192 Ook het 
experiment van het Front populaire (1936-1938) bracht hierin geen 
verbetering. Frankrijk ging in 1939 tot op het bot verdeeld en hope-
loos gedemoraliseerd de Tweede Wereldoorlog in.
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De Oranjeherdenking stond in Nederland niet op zichzelf. In de jaren 
1930 verschenen verschillende historische werken die verband hielden 
met het natiebesef. Zij kwamen in grote trekken hierin overeen dat 
de Nederlandse natie een cultuurpatroon werd toegedacht waarin 
vrijheidszin, verdraagzaamheid en afkeer van fanatisme een belang-
rijke plaats innamen en dat er grote waardering uit sprak voor Willem 
van Oranje. Het ging om een nationalisme dat zijn inspiratie zocht en 
vond binnen een cultuurhistorisch kader. De Oranjeherdenking was 
de ideale gelegenheid om de natie in een groots en meer samenhan-
gend perspectief te plaatsen. Zo zagen van Geyl tussen 1930 en 1937 de 
drie delen van de Geschiedenis van de Nederlandsche stam het licht, een 
studie vanuit een Groot-Nederlandse interpretatie van de geschiede-
nis.193 In 1934 publiceerden Jan en Annie Romein De lage landen bij de 
zee, tussen 1938 en 1940 Erflaters van onze beschaving. Ondanks hun 
marxistische overtuiging stonden deze werken eveneens in het teken 
van het natiebesef.194 Johan Huizinga hield in 1932 een rede in Duits-
land over de Hollandse cultuur in de zeventiende eeuw, die zou uit-
monden in Nederlandse beschaving in de Zeventiende Eeuw (1941). In 
1934 verscheen Nederlands Geestesmerk.195 Meer dan bij wie ook waren 
natie en natiebesef voor Huizinga cultuurhistorische fenomenen. Hij 
stelde: ‘Wie zich afgesneden denkt van zijn herinnering aan zijn her-
komst, groei en lotgeval staat redeloos voor het leven. Elk welbewust 
volks- en staatsbesef eist kennis en rekenschap van de historie. Voor 
de Nederlander moet het bijzonder duidelijk zijn dat zijn natie een 
historisch product is.’196

Hoewel het besef deel uit te maken van een bepaalde natie voor 
Huizinga ‘een van de hoogste emoties, een van de diepste vormen 
van subjectiviteit’ was, sloot dit niet uit dat hij waarschuwde tegen 
het overdreven nationalisme uit die jaren.197 Juist de openheid van 
de Nederlandse cultuur was voor hem reden te pleiten voor een be-
middelende rol voor Nederland tussen andere culturen. Ook sprak 
hij liever van patriottisme dan van nationalisme.198 Voor Huizinga 
waren vrijheid en verdraagzaamheid waarden die de Nederlandse 
natie in al haar verscheidenheid vanaf de ontstaansgeschiedenis had-
den geïnspireerd. Hij waardeerde zowel Oranje als de Republiek met 
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haar deugden van burgerlijkheid, gematigdheid in combinatie met 
haar rijke culturele erfenis.199 Deze zag hij als nauw verbonden met 
Erasmus. Alles met elkaar vormde dit een duiding van de nationale 
geschiedenis waar de Nederlanders zich in konden en wilden herken-
nen. Zijn invloed was groot in die jaren. H.W. Wiardi Beckman, die bij 
Huizinga promoveerde, speelde een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van het natiebesef en de waardering voor Oranje in sociaaldemo-
cratische kring.200 Hij zorgde ervoor dat Oranje uiteindelijk binnen 
deze politieke stroming waardering kreeg omdat hij deel uitmaakte 
van de cultuurhistorische context van de Nederlandse democratie. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat uit de recensie die Beckman 
schreef op Huizinga’s In de schaduwen van morgen, blijkt dat hij zich 
bijzonder verwant voelde met zijn leermeester.201

Er was sprake van een groeiend verlangen naar nationale eenheid en er 
was veel belangstelling voor het nationaal eigene, en daarmee ook voor 
de vaderlandse geschiedenis. In de jaren 1930 werd officieel vastgesteld 
dat het Wilhelmus het volkslied was en ‘rood-wit-blauw’ de kleuren 
van de nationale vlag.202 De sdap kon bij haar heroriëntatie, dat wil 
zeggen bij het ‘ingroeien van de sociaaldemocratie’ in de Nederlandse 
natie, niet om dit verschijnsel heen. Omgekeerd had de veranderende 
kijk van de sdap op de natie gevolgen voor de plaats van deze par-
tij binnen de natie. Het was een wederkerig proces. Eerdergenoemde 
H.B. Wiardi Beckman behoorde met Banning, Brugmans en Van der 
Goes van Naters tot de Jaurèssisten. Dit waren jonge, toonaangevende 
intellectuelen binnen de sdap die in de geest van Jaurès een positieve 
houding van de sdap tegenover de natie bepleitten. Vooral Beckman, 
later hoofdredacteur van Het Volk, leverde hieraan een belangrijke bij-
drage.

Op 24 november 1934 hield Wiardi Beckman een rede voor het con-
gres van de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) met als thema: ‘Sociaalde-
mocratie en nationale gedachte’.203 Hij begon dicht bij de belevings-
wereld van zijn jonge, socialistische toehoorders, door erop te wijzen 
dat ook de slachtoffers van de economische crisis moesten kunnen 
rekenen op nationale saamhorigheid. Vervolgens stelde hij dat ook de 
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arbeiders deel uitmaken van de Nederlandse volksgemeenschap, dat 
ze er zelf een bijdrage aan hebben geleverd en dat er door ‘taal, kunst, 
cultuur en natuur’ sprake was van een historische ‘lotsgemeenschap’. 
Zijn conclusie was dat sociaaldemocraten zich daarvoor zeker niet 
behoeven te schamen. In het Nederlandse volkskarakter nam de vrij-
heidsliefde dankzij de Tachtigjarige Oorlog een essentiële plaats in, 
evenals waarden als verdraagzaamheid en democratie. Nationalisme 
en fascisme achtte hij echter strijdig met dit volkskarakter.204 In 1934 
verscheen eveneens het essay Het Nederlandse Volkskarakter en het Soci-
alisme van de hand van de socioloog en sociaaldemocraat J.P. Kruijt.205 
Via een wat andere weg was bij hem de Nederlander vrijheidslievend, 
eerlijk, afkerig van dweperij en persoonsverheerlijking, eerder gema-
tigd en flegmatiek en uiteraard begiftigd met gezond verstand, zodat 
ook volgens Kruijt zijn landgenoten nauwelijks ontvankelijk waren 
voor totalitaire stromingen, maar des te meer voor de sociaaldemo-
cratie. Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat in 1935 de sdap 
met zoveel woorden in het Plan van de Arbeid verwees naar de natie 
en ook in het herziene beginselprogramma van 1937 beleed de sociaal-
democratie door ‘historische lotsgemeenschap’ deel uit te maken van 
de Nederlandse natie en voort te bouwen ‘op de beste Nederlandse 
tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid’.206 Dit paste 
allemaal in het streven naar een sociale doorbraak, naar de overgang 
van een arbeiders- naar een volkspartij.207

Het ritualiseren van de natiebeleving

Deze behoefte aan nationale eenheid in combinatie met toenemende 
weerklank die Oranje ondervond als antitotalitair symbool, ging tij-
dens het interbellum gepaard met een ritualisering van het natiebesef. 
Het ‘ritueel van de natie’ werd vooral bepaald door gebeurtenissen 
rond het Oranjehuis. Ook hier leverde het koningschap het ‘theater 
van de staat’, zoals Walter Bagehot het bedoelde, namelijk dat dit insti-
tuut het publiek bij de staat betrok en ermee verzoende.208 In de jaren 
1930 gebeurde nogal wat op dit terrein. Na de Oranjeherdenking en 
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het regeringsjubileum in 1933, volgde het jaar erop het overlijden van 
koningin-moeder Emma en van prins Hendrik. Enige jaren later was 
er reden tot nationale vreugde vanwege de verloving en het huwelijk 
van prinses Juliana met prins Bernhard. Hierop volgden de geboorten 
van de prinsessen Beatrix en Irene. In 1938 werd ook nog het veer-
tigjarige regeringsjubileum gevierd, want alle jubilea die er te vieren 
waren, werden in deze jaren gevierd.

De natie was bij het overlijden van Emma één in haar rouwbeklag, 
en dit was intens. Illustratief hiervoor is een bericht in de Mededeelin-
gen van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen waarin het zo 
werd gesteld: ‘Met van droefheid vochtige oogen zien wij als Bondsle-
den op naar den troon van Oranje en uit de diepste roerselen van ons 
hart welt de rotsvaste belijdenis op: Met God voor Oranje en Neder-
land.’ Vervolgens werd in het telegram vermeld dat als betuiging van 
deelneming was verzonden naar koningin Wilhelmina: ‘De Bond van 
Christelijke Oranje-Vereenigingen in Nederland treurt met heel het 
Nederlandsche volk om het onuitsprekelijk groote verlies, dat Uwe 
Majesteit en ons volk getroffen heeft, in het overlijden van Hare Ma-
jesteit de koningin-Moeder, die meer dan een halve eeuw door God 
tot zegen voor Vorstenhuis en volk werd gesteld. Als de Vorstin der 
liefde zal Haar naam in dankbare gedachtenis van het Nederlandsche 
volk bewaard blijven. We bidden Uwe Majesteit Gods vertroostende 
Genade en sterkende nabijheid toe in Uwe groote droefheid.’209

De sociaaldemocraten stonden bij deze gebeurtenissen rond Oranje 
voor de uitdaging aan te tonen dat hun lotsverbondenheid met de na-
tie reëel was. Dit ging tastenderwijs. Het herdenken van een gewaar-
deerde oude dame als koningin Emma was nog niet zo moeilijk. Het 
sociaaldemocratische Tweede Kamerlid dr. Henri Polak zei het als 
volgt: ‘[...] de sociaaldemocraten behoeven er zelfs in deze dagen geen 
geheim van te maken dat zij in beginsel de republiek stellen boven de 
monarchie, maar zij verwarren niet het algemene met het bijzondere. 
Zij eerbiedigen niet alleen de koningin als wettig hoofd van de staat, 
doch erkennen, tevens, dat indien het gekroonde hoofd zijn plaats ver-
vult en zijn taak opvat, zoals wijlen koningin Emma deed tijdens haar 
regentschap en zoals mede dankzij haar voorgaan, koningin Wilhel-
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mina dit sedert haar troonbestijging heeft gedaan, er weinig reden be-
staat om te verlangen naar een verandering van bestuursvorm. [...] De 
majesteit van de dood heeft zich gevoegd bij die van haar persoon en 
haar wezen. Het Nederlandse volk gedenkt haar in dankbare liefde.’210

Het ‘ritueel van Oranje’ liep vaak uit op een ware Oranje-euforie waar-
aan maar moeilijk was te ontkomen. Lezing van verslagen in de kran-
ten van Oranjefeestelijkheden in willekeurig welke plaats maakt dit 
duidelijk. Zo was er zelfs in een betrekkelijk kleine gemeenschap als 
Driebergen-Rijsenburg bij het huwelijk van prinses Juliana met prins 
Bernhard sprake van erecomités, hoofd-, buurt- en lagere feestcomités, 
van een lange voorbereidingsperiode en waren de feesten verspreid 
over meerdere dagen. Voorafgaand aan de huwelijksdatum waren er 
al aparte feesten van bijvoorbeeld de Christelijke Jongelingsvereni-
ging, waren er voor de kinderen traktaties, films en een goochelaar 
en verder werden er volksspelen aangekondigd, muziekuitvoeringen 
enzovoort. Op de dag zelf waren er diensten in de protestantse en ka-
tholieke kerken, een allegorische en een fakkeloptocht, een kermis, 
feestverlichting voor zeven dagen en versierde oranje etalages, alles 
onder een zee van vlaggen. Een paar dagen na de bruiloft verscheen 
de film erover ‘als staartje aan de Oranjejubel’.211

De initiatie begon al op jonge leeftijd. Zo werd in 1936 in de Me-
dedeelingen van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen de 
oprichting vermeld van afdelingen van de Oranje Garde, en het Dor-
drechtsch Nieuwsblad berichtte bijvoorbeeld over de oprichting van 
een Oranjejeugdbond in Hendrik-Ido-Ambacht onder leiding van 
de Oranjeverenigingen ‘Wilhelmina’ en ‘Juliana’, een gebeurtenis die 
werd opgeluisterd met vaandels en een pijperskorps.212 Eigenlijk be-
gon het al eerder. Op Koninginnedag was er gewoontegetrouw veel 
vertier voor de jeugd. Ook op school vernamen de leerlingen van de 
grote daden van de Oranjestadhouders. Bij de feestelijkheden werden 
ze al erg vroeg betrokken. De scholieren kregen bijvoorbeeld ter gele-
genheid van het Oranjehuwelijk onderstaande rijmprent van Boutens 
uitgereikt. Hierin associeerde de dichter het prinselijk paar vrijelijk 
met lente en lust en ‘nachten van beloften zwoel’. In het zeer deugdza-
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me Nederland van het interbellum veroorzaakte dit de nodige veront-
waardiging. De letterkundige medewerkers van dag- en weekbladen 
kregen het er druk mee.213

een nieuwe lente op hollands erf

Keek niet door ’t volle zomergroen
De gele pij al van de herfst,
Waar straks het schoone jaar in sterft…?
Daar viel, weer, buiten elk seizoen,
Een nieuwe lente op Hollands erf.

De dagen keerden licht van lust,
De nachten van belofte zwoel –
Mijn hart, door ’t blinde bloed ontrust,
Als in een doolhof op gevoel
Tastte naar ongeweten doel...

Daar zag het midden in den hof,
Uw oogen, waar verlangen sliep
Zich openen tot bloemen diep –
Daar vond mijn hart zijn zingens stof,
Daar rees het stomme bloed en riep:

‘Dat hebt gij goed en vroom gedaan;
Want die vertrouwen haasten niet;
En diep in ’t hart uw volks verstaan
Het bloed dat kruipt, waar het niet kan gaan,
Totdat het breekt in lucht en lied:

‘Dezelfde grond, hetzelfde veld,
Waar ons gemeene dooden zijn
In hun verheerlijking besteld,
Oefent aan u zijn zoet geweld
Van levens Mei en hoogfestijn!
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‘Hoe rijker gij beminnen moet,
Te minder schieten wij tekort!
Een wedstrijd zal het zijn voorgoed
In liefdes eerlijke’ overvloed,
Die door geen deelen minder wordt!
‘Al wat van u hoort lijven we in
Met u bij ’t Hollands huisgezin,
Nu in uzelf verweezlijkt werd
De zoete zekerheid van ’t hart:
Daar is geen Meimaand zonder min. 

P.C. Boutens214

Oranje werd als symbool van nationale eenheid en als antitotalitair 
symbool in een tijd van internationale dreiging en opkomend natio-
naalsocialisme ook voor de sociaaldemocraten steeds meer aanvaard-
baar. Door de vele gebeurtenissen rond het koningshuis in de jaren 
1930 werd voor de sdap normalisering van de relatie met Oranje bo-
vendien een urgent thema. De sociaaldemocraten moesten hierin hun 
houding bepalen en beslissen in hoeverre ze aan het nationale ritueel 
deel wilden nemen. Wiardi Beckman, voor wie de Oranjeliefde toch 
vooral een kwestie was van natiebesef en lotsverbondenheid, ging 
binnen de Rode Familie van sdap, vara en nvv de discussie over dit 
onderwerp bewust aan. Toen hij tijdens een vergadering van de ver-
enigingsraad van de vara op 13 december 1936 begreep dat een aantal 
van de aanwezigen wilde dat er geen aandacht besteed zou worden 
aan het voorgenomen huwelijk van prinses Juliana met prins Bern-
hard, wees hij dit af als ‘een negatieve daad, die leidt in de richting van 
isolement’. Hij vond dat de vraag ‘republiek of monarchie’ namelijk 
niet aan de orde was en dat strijd tegen de monarchie een strijd zou 
zijn tegen de meerderheid van het Nederlandse volk.215

Er waren meer sociaaldemocraten die beseften dat het ingroeien van 
de sociaaldemocratie in de Nederlandse samenleving afhankelijk was 
van genormaliseerde betrekkingen met Oranje. De vara deed in 1936 
mee aan het nationale programma voor de prinselijke verloofden en de 
sdap zond in hetzelfde jaar voor het eerst een delegatie naar koningin 
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Wilhelmina toen zij in mei 1936 Amsterdam bezocht.216 Het partijbe-
stuur riep socialistische burgemeesters, wethouders en gemeenteraads-
leden op om mee te doen met de te verwachten huwelijksfeesten en 
ook socialistische zang- en muziekverenigingen moesten zich ‘niet on-
nodig afzijdig houden’. Tegelijkertijd verschenen in het partijorgaan De 
Sociaal-Democraat positieve artikelen over de feestelijkheden, en ook 
de jonge socialisten lieten zich niet onbetuigd.217 In het decembernum-
mer van Het Jonge Volk onder de kop ‘Nationale Feestdag’ was de om-
slag duidelijk: ‘Het lijdt geen twijfel dat vrijwel iedere Nederlander een 
gevoel van dankbare voldoening in zich meedraagt, nu voor de Prinses 
een huwelijk aanstaande is, dat er zo echt uitziet als een eerlijke ver-
bintenis uit diepe genegenheid en wederzijds respect.’ En verder: ‘Het 
gehele, van democratische leest doortrokken Nederlandse volk is te-
vreden met de wijze waarop onze Koningin het constitutionele koning-
schap weet uit te oefenen. Er is dan ook niemand onder ons die anders 
dan theoretisch aan de republikeinse staatsvorm de voorkeur geeft.’218

Het huwelijkscadeau van het Nederlandse volk aan Juliana en 
Bernhard kreeg van eerdergenoemde Van Veen eveneens een positief 
commentaar. In Het Volk schreef hij: ‘En laten wij ook ons hooghartig 
gevoelsisolement opgeven. Ik hoop, als straks de prinselijke jongelui 
met hun huwelijkscadeau door de prachtige Nederlandse wateren 
zullen varen, dat vele partijgenoten het een prettige gedachte zul-
len vinden, daaraan ook de waarde van een aantal spijkers te hebben 
bijgedragen.’219 Het gebruik in deze tekst van het woord ‘gevoelsisole-
ment’ geeft aan hoe alomvattend de Oranjegebeurtenissen waren en 
hoe moeilijk het in die jaren was aan de Oranjebeleving te ontkomen.

In januari 1937 plaatste het socialistische familieblad Wij een foto 
van het bruidspaar op de voorpagina. Maar er kon ook te veel aan-
passing worden gevraagd. De Haagse fractie van de sdap was bijvoor-
beeld van plan de galafeestelijkheden voorafgaand aan het huwelijk 
bij te wonen, totdat ze vernamen dat het Horst Wessellied, het partij-
lied van de nazi’s, zou worden gespeeld ter ere van de Duitse bruide-
gom.220 Niet iedere buitenstaander was even overtuigd van de Oranje-
vriendelijke geluiden. Het Gereformeerde Jongelingsblad liet zich door 
deze ‘tactische frontverandering niet in slaap sussen’ en ook van repu-
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blikeinse zijde was er kritiek.221 Dat de antitotalitaire strekking van 
het ‘verhaal van Oranje’ werd benadrukt, was niet het probleem, maar 
wel dat het verhaal was verbonden met het Oranjekoningschap als in-
stituut. De socialist Jacques de Kadt sprak van ‘het Oranje-gelik van 
de sociaaldemocratische voormannen’ en noemde ze ‘Oranje-zalvers’ 
ter onderscheiding van ‘mensen van ons soort, die geen Oranje dra-
gen’.222 Het overheersende gevoelen was echter dat in een tijd van op-
komend fascisme en internationale dreiging een gerespecteerde vor-
stin als symbool van nationale eenheid zinvol kon zijn en dat tactisch 
gezien een verzoening met Oranje beter was omdat de sdap er aan-
trekkelijker door zou worden voor de gematigde kiezers en de kans 
op regeringsdeelname erdoor zou toenemen.223

Tijdens een vergadering van de raad van commissarissen van de 
Arbeiderspers op 24 december 1937 trachtten de aanwezigen een ver-
standige houding te vinden voor het partijblad Het Volk als in januari 
de verwachte Oranjetelg ter wereld zou komen. De aanwezige Wil-
lem Drees meende dat de sdap weliswaar principieel republikeins 
was, maar dat dit niet behoefde te betekenen dat Kamerleden afzij-
dig moesten blijven bij officiële gelegenheden of dat Het Volk honend 
zou moeten schrijven over dit onderwerp. Anderzijds vond hij het 
ook weer niet nodig dat er voor de monarchie gevlagd zou worden. 
Willem Bonger (1876-1940), socioloog en opinieleider binnen de 
sdap, vond de ‘vlaggenkwestie’ minder belangrijk dan wat Het Volk 
zou schrijven. Hoewel hij een van de promotors was van een meer op 
de natie georiënteerde koers, adviseerde hij met het oog op de tegen-
standers vooral ‘gereserveerd’ te blijven.224 Hoofdredacteur Wiardi 
Beckman bekritiseerde in zijn commentaar op 31 januari 1938, de ge-
boortedag van Beatrix, de traditionele Oranjejool, maar tegelijkertijd 
gaf hij een nieuwe principiële positiebepaling voor de sdap: ‘In onze 
constitutionele monarchie zijn de volksvrijheden van de volkswil ge-
waarborgd. Sedert eeuwen heeft dit land zich gekenmerkt door ver-
scheidenheid van beginselen en opvattingen, die zich in alle vrijheid 
ontplooien kunnen. Naast deze verscheidenheid bestaat er een een-
heid van het hele volk, in een historische lotsgemeenschap gegroeid, 
en dankzij de gezond-democratische constitutionele praktijk in Ne-
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derland kunnen allen – hoe ook hun algemene zienswijze omtrent de 
meest gewenste staatsvorm zijn moge – het staatshoofd erkennen als 
verpersoonlijking van deze eenheid.’225 Sindsdien is dit te beschouwen 
als het gangbare uitgangspunt van de sociaaldemocraten.

Volgens Durkheim gaat het bij symboliek en ritueel niet alleen om 
gevoelens, maar ook om motivering tot gezamenlijk gedrag van de 
gemeenschap.226 Dat het ‘ritueel van Oranje’ niet louter folklore was, 
maar een functie had ten dienste van de sociale cohesie, bleek ook weer 
in 1938 bij de viering van het veertigjarige regeringsjubileum van ko-
ningin Wilhelmina. Dit was groots opgezet en ondervond meer weer-
klank dan het zilveren jubileum van 1923. Katholieke commentatoren 
stelden ‘dat volksdelen die enige tijd afzijdig stonden, dichter naar de 
troon schuiven’.227 De sociaaldemocraten waren er dan ook wel uit. Het 
hoofdartikel in Het Volk van 5 september 1938 luidde: ‘Veertig jaar feest 
in donkere tijd’. De teneur ervan was dat het veertigjarige jubileum van 
het staatshoofd een zaak was die het hele volk raakte en dat de sociaal-
democratie – hoe men nu ook theoretisch over het koningschap dacht 
– gaarne bereid was met ‘met waardering te gedenken, wat het staats-
hoofd in deze lange en veelszins zware periode heeft gedaan’. Ook het 
boek dat de jeugd ter gelegenheid van het jubileum kreeg aangeboden, 
werd in Het Volk besproken. Hierbij werd er wel bezwaar tegen aan-
getekend dat van een ‘revolutiepoging’ van Troelstra werd gesproken 
zonder dat de grote sociale achterstand in die tijd werd genoemd.228

Anton Mussert eerde de jubilerende koningin met een artikel in 
Volk en Vaderland en besloot met de wens dat zij de droom van Willem 
van Oranje zou zien uitkomen, namelijk een volk ‘omvattende allen 
van Neerland’s stam, sterk in Godsvertrouwen, in liefde voor Volk en 
Vaderland, in Eerbied voor den arbeid, zoodat er zal zijn Gerechtig-
heid voor allen in een sterk Imperium dat geen bedreiging vreest’.229 
Toch moet Mussert cum suis hebben voorvoeld dat de symbolische 
functie van Oranje zich wel eens niet in de door hem gewenste rich-
ting zou kunnen ontwikkelen. Dit kan worden opgemaakt uit een 
artikel in Volk en Vaderland van enige weken later onder de titel Na-
betrachting. De Oranjegezindheid politiek misbruikt. Hier werd gecon-
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stateerd dat de politieke partijen de populariteit van het koningshuis 
misbruikten, omdat er voorbij zou worden gegaan aan de oorzaak van 
de Oranjegezindheid, die in verband zou staan met armoede, onvrede 
en de hang naar verandering. En dan uiteraard een verandering in na-
tionaalsocialistische geest.230

De graagte om er een groots feest van te maken blijkt onder meer uit 
de opzet van een ‘feestweek’ en het verschijnsel dat sommige Oranje-
verenigingen en Oranjecomités er ook de bevrijding van de Fransen bij 
betrokken, 125 jaar eerder. Anderen vierden behalve Koninginnedag 
op 31 augustus ook nog eens het regeringsjubileum op 6 september.231 
Op tal van plaatsen werden uit dankbaarheid weer kerkdiensten ge-
houden en overal waren weer feestelijkheden met onder meer histori-
sche optochten, fakkeloptochten, aubades, bloemencorso’s, versierde 
etalages, geïllumineerde straten, muziek- en toneeluitvoeringen, en 
verder vooral veel kinderspelen.232 Amsterdam was het middelpunt 
gedurende de feestweek. Hoogtepunten waren hier een defilé op de 
Dam van vertegenwoordigers van alle provincies en een historische 
optocht in het Olympisch Stadion. Ook hier was het aanbod zeer ge-
varieerd. Behalve een grote hoeveelheid populaire festiviteiten stond 
bijvoorbeeld ook een uitvoering van het Concertgebouworkest onder 
leiding van Willem Mengelberg op het programma. Deze contrasten 
zijn niet uitzonderlijk maar passen bij de ontmoeting tussen uitingen 
van hogere en lagere cultuur die kenmerkend is voor het koningschap 
en volgens Walter Bagehot een van de charmes van dit instituut moet 
zijn.233 Ook dichters werden weer geïnspireerd. Jan Campert, de ver-
zetsdichter die in 1943 zou worden gefusilleerd, dichtte in 1938 aan de 
vooravond van het regeringsjubileum:

Ik zie de vuren branden
Van Texel tot Cadzand;
Geen vuur in deze landen,
Waarvan de hemel brandt,
Ontstoken aan de stranden,
Kan ooit verslaan de gloed
Die, Vrouwe van Oranje,
Ons hart ontvlammen doet.234 
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Verder bood de deelname aan het huldigingcomité de sdap een mooie 
gelegenheid om voluit blijk te geven van haar nieuwe nationale ge-
zindheid.235 Behalve de Amsterdamse wethouder De Miranda maakte 
ook de hoofdredacteur van Het Volk Wiardi Beckman er deel van uit. 
Om de feestelijkheden wat minder regentesk te doen zijn en daarmee 
voor de arbeiders wat plezieriger, stelde de sdap in de Amsterdamse 
gemeenteraad kermisactiviteiten voor zoals de introductie van draai-
molens en poffertjeskramen. Rood moest mee in de Oranjejool, maar 
had af en toe nog wel behoefte zich hiervoor enigszins te verontschul-
digen. Zo constateerde Het Volk later tevreden dat door de kermis 
‘walgelijke hospartijen’ waren uitgebleven.236

In de schaduwen van morgen

Het was een overwegend donkere tijd. Somber stemmende titels van 
boeken als De nood des tijds van W.J. Aalders (1934), De krisis der Wes-
tersche kultuur (1933) van Henriëtte Roland Holst of In de schaduwen 
van morgen van Johan Huizinga (1935) zijn illustratief voor het heer-
sende crisisbesef. Volgens H.L. Wesseling gaven de jaren 1930 ‘een 
ware explosie van crisisstudies’ te zien. Het feit dat Huizinga met In de 
schaduwen van morgen een van de ‘bekendste Europese intellectuelen’ 
werd, zou aantonen dat hij aansloot bij l’esprit des années trente.237 De 
huiver voor de toekomst leek toen alomvattend. De moderniserings-
processen waarvan men getuige was, werden als uiterst bedreigend er-
varen.238 Dit crisisbesef riep het gevoel op dat een ingrijpende morele, 
culturele en politieke heroriëntatie noodzakelijk was, en dit werd na 
1933 urgenter door de dreiging van het nationaalsocialisme.239 Deze 
behoefte tot heroriëntatie werkte door binnen de politieke partijen 
en had consequenties op ideologisch terrein. Dit was van invloed op 
de onderlinge verhoudingen tussen de partijen, op het publieke de-
bat en de politieke cultuur en liet ook het natiebesef niet onberoerd. 
Uiteindelijk zou het uitmonden in een nieuwe maatschappelijke en 
politieke consensus.

Wat de politieke partijen betreft, namen de liberalen na de invoe-
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ring van het algemeen kiesrecht in 1918 in electoraal opzicht een aan-
merkelijk zwakkere positie in dan voorheen. Bovendien bevonden ze 
zich door de economische crisis ideologisch in het defensief. Ze be-
nadrukten de nationale gedachte, vereenzelvigden zich principieel 
met de democratische rechtsstaat, en als Thorbeckes geesteskinderen 
hechtten ze aan het parlementaire stelsel. In de lijn van Fruin werd 
het Oranjehuis over het algemeen ervaren als de vanzelfsprekende ex-
ponent van de Nederlandse natie.240

Bij het calvinistische volksdeel stond er door de dominantie van Co-
lijn weinig ter discussie, zeker niet het natiebesef met Oranje als onaan-
tastbare schakel in het ‘drievoudig snoer’. Iemand als Gerretson speelde 
weliswaar met de gedachte van een koninklijk kabinet en er was een 
enkeling die sympathie toonde voor het corporatisme van de katholie-
ken, maar de behoefte aan vernieuwing was er overwegend zwak.241

Bij de katholieken kwam de invloed van extreem-rechts op jonge 
kunstenaars en intellectuelen al ter sprake. Dit kwam tot uitdrukking 
in opvattingen over de moraal en de rechts-autoritaire denkbeelden 
die her en der, waaronder ook in het officiële partijblad van de rksp, 
opdoken. Kossmann wijst bijvoorbeeld op het positieve commentaar 
op de corporatistische Oostenrijkse grondwet van 1934 en later op de 
autoritaire grondwet van Portugal.242 Aan de andere kant was er de 
Sint-Michaëlsbeweging, die juist democratisering van de Rooms-Ka-
tholieke Staatspartij voorstond.

Een van de gevolgen van de langdurige economische crisis was ook een 
geleidelijke verschuiving in de opvattingen over de gewenste sociaal-
economische politiek.243 De orthodox-liberale aanpak van Colijn on-
dervond in de tweede helft van de jaren 1930 namelijk ook binnen de 
rksp steeds meer kritiek.244 Bovendien sympathiseerden nogal wat 
sociaaldemocraten met het in vooral katholieke kringen zo populaire 
corporatisme.245 We zien dat katholieken en sociaaldemocraten op fi-
nancieel en sociaaleconomisch terrein in elkaars richting tendeerden. 
Naast de veranderende opvattingen over het concrete, sociaalecono-
mische beleid, zijn er ook verschuivingen te signaleren in de culturele 
context van de politiek, die een nieuwe consensus mogelijk maakten. 
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Zo raakte de klassenstrijd, die in Nederland al getemperd was doordat 
er geleidelijk aan een overlegcultuur was ontstaan, meer op de ach-
tergrond en kwam het harmoniemodel in zicht. Een nieuwe politieke 
koers was nog niet uitgekristalliseerd, maar er ontstond al wel ruimte 
voor nieuwe verhoudingen.

Het publieke discours in de jaren 1930 betrof vaak ook debatten over 
onderwerpen die tot de imponderabilia zouden kunnen worden gere-
kend, zoals de natie, nationale saamhorigheid en lotsverbondenheid, 
Oranjeliefde en het falen van het politieke bestel: kortom, elementen 
uit de culturele context van de politiek. Opvallend was de inbreng 
van een groep van veelal jonge intellectuelen die, gelet op de grote 
uitdagingen waarvoor men stond, er steeds meer moeite mee kreeg 
dat Abraham Kuypers antithese ook in de twintigste eeuw de belang-
rijkste politieke tegenstellingen zou blijven bepalen. Ter vervanging 
van de verzuiling gingen ze zoeken naar nieuwe wegen geïnspireerd 
door saamhorigheidsbesef en gemeenschapszin.246 Stromingen zoals 
Brabantia Nostra, de Groninger Gemeenschap, de Woudschoten-
beweging, Eenheid door Democratie (edd) en de Gemeenebestbe-
weging probeerden de verdeeldheid te ontstijgen en weerstand te 
bieden aan de antidemocratische tendensen, hoewel ook in deze krin-
gen voorbeelden van autoritair denken en interne strijd veel en vaak 
voorkwamen.247 In het Comité van Waakzaamheid, opgericht in 1936, 
zaten meer kritische, antinationaalsocialistische intellectuelen, onder 
wie historici zoals G.W. Kernkamp en Jan en Annie Romein, schrijvers 
zoals Eduard du Perron en Menno ter Braak en de filosoof en taalkun-
dige H.J. Pos. Hier waren meer individualistische en kosmopolitische 
en minder conformistische geluiden te horen.248 Dit was echter beslist 
niet de hoofdtoon in het Nederland van het interbellum. Deze viel eer-
der te beluisteren tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door edd 
of te lezen in het blad Het Gemeenebest, met als ondertitel ‘Maandblad 
voor het Nederlandse volksgeheel en tot bevordering van de volksge-
meenschap’ (1938). De indruk een culturele crisis te beleven, de zorg 
om de nationale eenheid, de morele verheffing van het volk en kritiek 
op de bestaande politiek waren er de centrale thema’s.249
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De Rooy signaleert in die jaren een ‘hernieuwde traditionalisering in 
de samenleving’, waarbij een sterke tendens was om ‘fatsoenlijk ge-
drag’ verplicht te stellen. Ook van sociaaldemocratische zijde werden 
op dit gebied geen wezenlijk afwijkende geluiden vernomen.250 Zo gaf 
in 1939 Banning een brochure uit onder de titel Geestelijke herbewape-
ning. Het moderne levensbesef verontrustte hem.251 In zo’n setting was 
het niet verbazingwekkend dat Nederland in de tweede helft van de 
jaren 1930 ontvankelijk bleek voor de moralistische boodschap van de 
door de Amerikaan Frank Buchman (1878-1961) gestichte ‘Oxfordbe-
weging’. Deze werd later omgedoopt tot de ‘morele herbewapening’, 
en wist Oranje en de natie te beroeren. Volgens deze opwekkings-
beweging was de crisis, waar velen mee worstelden en die de vrede 
bedreigde, allereerst een morele crisis. De oplossing werd daarom ge-
zocht in een ‘geestelijke en morele herbewapening’. Er kwam in 1937 
in de groenteveilinghallen in Utrecht een manifestatie in deze geest 
onder de naam ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’ en er volgde een 
oproep van Nederlandse prominenten.

Ook de koningin voelde er zich door aangesproken en het is opval-
lend dat zij als constitutioneel staatshoofd ook nadrukkelijk publiek 
stelling nam.252 Op 11 oktober 1938 verscheen er van haar een sympa-
thiebetuiging in de dagbladen in de vorm van een ‘persoonlijk woord’. 
Zij stelde dat begeerte naar vrede, ‘gepaard aan versteviging onzer 
weermacht’, nog niet genoeg was en dat deze om duurzaam te zijn niet 
kon zonder morele en geestelijke herbewapening. Ze eindigde: ‘Wie 
de teekenen des tijds begrijpt, weet, dat thans van ons gevraagd wordt 
eene daad van vertrouwen, van zelfopoffering en zedelijken moed en 
geloof.’253 Op 27 januari 1939 hield Wilhelmina ook nog eens een radio-
rede waarin zij met klem opriep tot een ‘nieuwe geestesgesteldheid’ en 
tot ‘eensgezindheid’ en ze verzocht om concrete plannen ter bestrijding 
van het leed dat de crisis veroorzaakte. Deze koninklijke oproep onder-
vond bijzonder veel weerklank. Er arriveerden postzakken met brieven 
bij het paleis en in het hele land werden lokale comités opgericht om de 
werkloosheid aan te pakken. De commissaris van de Koningin in Gro-
ningen kwam op het idee om een Groninger Gemeenschap op te rich-
ten om het saamhorigheidsgevoel op provinciaal niveau te versterken. 
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In Paleis Noordeinde kwam een conferentie bijeen met de commissa-
rissen van de Koningin, onder voorzitterschap van de koningin zelf.

Deze weerklank sprak ook uit het commentaar ‘Koninklijke Leiding’ 
in De Oranjevaan, orgaan van de Bond van Christelijke Oranje-Vereni-
gingen in Nederland. Dit luidde onder meer: ‘In duizenden harten 
trilde de ontroering bij het hooren van de woorden door H.M. de Ko-
ningin tot Haar volk gericht op Vrijdag 27 Januari j.l. door middel van 
de radio. Hier was een diep ernstig woord – zooals zoo menig maal te 
voren – van onze Vorstin die Haar volk voorgaat in de belijdenis van 
den Naam des Heeren en het thans opwekte tot geestelijke en moree-
le herbewapening.’ En besluitend: ‘Hoezeer en op welk een verheven 
wijze was hier de Koninklijke leiding aan Haar volk bij het zoeken van 
een gaan op den rechten weg in onzen moeilijken tijd.’254 Tot slot nam 
de redactie onderstaand gedicht van J.A.L.V. over uit het maandblad 
van de Duinzichtkerk te ’s-Gravenhage:

‘27 Januari 1939.’

Wij allen hoorden tot ons spreken,
’s Lands Moeder, die haar volk bemint:
en duidelijk is ons gebleken,
dat zij haar troost en hulpe vindt
bij Hem, Die voor ons heeft geleden,
gestorven en is opgestaan.
Tot Hem toch stijgen haar gebeden
Opdat wij veilig zouden gaan!

Wil Neêrland! Zulk een Moeder eeren!
Volg Haar verheven voorbeeld na!
Voldoe met vreugd aan haar begeeren:
Dat ieder herbewapend sta!
Laat ons, met Haar, Gods Naam belijden,
Elkander helpen in den nood.
Al wat verdeelen kan, vermijden,
Schoon klein, zij Neêrland daarin groot.

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)
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Uiteraard werd in de loop van 1939 de aandacht steeds meer in beslag 
genomen door de dreiging die uitging van de internationale situatie, 
maar de activiteiten gingen wel door.255 Op 1 december 1939 was de 
koningin aanwezig als toehoorder in een kerk in Delft bij een lezing 
over morele herbewapening die werd uitgesproken door de graaf van 
Athlone, de echtgenoot van haar Britse nicht Alice. Ook was er op 
22 januari 1940 nog een grootscheepse manifestatie in het Jaarbeurs-
gebouw in Utrecht, gewijd aan ‘Geestelijke weerstand in dezen tijd’. 
Achteraf lijkt deze bijval voor geestelijke en morele herbewapening 
en dit beroep op mensen van goede wil – waarin het constitutionele 
staatshoofd zo opvallend participeerde – weinig realistisch en aller-
minst concreet. Maar het is illustratief voor de mate waarin de konin-
gin en de representanten van de elite die de toon aangaven in het pu-
blieke discours, elkaars opvattingen deelden. Tevens blijkt hieruit de 
vanzelfsprekendheid waarmee Wilhelmina toen al optrad als leidster 
van deze ‘morele natie’, die Nederland tijdens het interbellum meer 
dan ooit was.256

Waar het om concreet politiek beleid ging, lag het echter moeilijker 
voor koningin Wilhelmina. Ze had Hitler en het nationaalsocialisme 
al vroeg door. Het was daarom voor haar uiterst frustrerend dat veel 
politici Hitler onderschatten en dat er weinig waardering bestond 
voor het militaire bedrijf als zodanig.257 Zoals eerder bleek, was de de-
fensie voor de koningin een terugkerend thema. Colijn, die de tijdens 
de viering van het veertigjarige regeringsjubileum de herdenkings-
rede uitsprak, verwees daarom naar de consequente aandacht van de 
koningin voor de landsverdediging.258 Maar in de tweede helft van 
de jaren 1930 was ze erdoor geobsedeerd. Volgens de historicus Coen 
Tamse was Hitler voor Wilhelmina het ‘gepersonifieerde kwaad’. Hij 
spreekt van een eschatologisch beeld op grond waarvan ze vanaf 1935 
haar ‘Tienjarige Oorlog’ tegen Hitler voerde.259 Een ander terugke-
rend onderwerp van zorg voor koningin Wilhelmina was het functi-
oneren van het politieke bedrijf. Ze had veel kritiek op de politici en 
het politieke systeem in deze jaren, en ze moet uit de vele conferen-
ties en publicaties in de jaren 1930 over de wenselijkheid van grotere 
saamhorigheid en over de noodzaak van politieke vernieuwing de in-
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druk hebben gekregen dat de natie eveneens genoeg had van de ver-
zuiling en van het politieke onvermogen.260

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog ondervond Oranje 
natiebrede erkenning als antitotalitair symbool van eenheid. Dit illus-
treert de rol die Oranje vervulde ten dienste van de sociale cohesie. 
Het koningschap van Wilhelmina was bovendien uitgegroeid tot een 
morele factor in de Nederlandse samenleving, alleen de nimbus die 
de oorlogsjaren zouden brengen, ontbrak nog.261 Illustratief voor de 
sterke positie van het Oranjepatriottisme is de opstelling van iemand 
als G.W. Kernkamp. Hoewel hij eerder op principiële gronden ook kri-
tiek had uitgeoefend op Oranje en het Oranjepatriottisme, gaf hij in 
een artikel ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene (5 augus-
tus 1939) nadrukkelijk blijk van zijn principiële waardering voor het 
Oranjekoningschap zoals dit zich tijdens de regering van Wilhemina 
had ontwikkeld. Hij concludeerde dat de aanwezigheid van Oranje op 
de troon de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van geweten en die van 
meningsuiting waarborgde.262

Voor het natiebesef werd het gezag dat Oranje belichaamde nadruk-
kelijker dan voorheen gerelateerd aan vrijheid en verdraagzaamheid. 
Zoals gesteld had de herwaardering van dit aspect van het ‘verhaal 
van Oranje’ het ook voor links gemakkelijker gemaakt Oranje te ac-
cepteren. Hoewel republikeinse sentimenten zouden blijven spelen 
– vooral onder syndicalisten – was de trendbreuk duidelijk. Zelfs de 
communisten – toen voorstanders van een volksfront – waren veel 
milder geworden jegens Oranje.263 Paul de Groot, de voorman van de 
Nederlandse communisten, sprak zich ter gelegenheid van de geboor-
te van prinses Irene uit voor acceptatie van het koningschap.264 De 
sociaaldemocraten gingen het verst. Koos Vorrink, de voorzitter van 
de sdap, zei op 7 augustus in een radiotoespraak over ‘arbeidersbewe-
ging en monarchie’ onder meer: ‘De koning als verpersoonlijking der 
nationale eenheid staat buiten het rumoer van den politieken strijd. 
[...] Hij heeft zich verbonden, los van alle groepsbelangen, het Recht 
te handhaven, zooals dat in de Grondwet is vastgelegd.’265

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)
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1940-1945; Oranjes ‘finest hour’

‘Na jaren van generale repetitie brak het heldendrama aan. Daar ver-
scheen Willem van Oranje in de gedaante van Wilhelmina op het to-
neel van de vaderlandse geschiedenis. [...] Vanuit Londen voorspelde 
ze met diepe overtuiging de overwinning van haar heldenvolk. Het 
maakte zo’n indruk dat de Oranjemythe in die zware jaren een levende 
werkelijkheid werd.’266 C.A. Tamse over Wilhelmina’s Londense jaren.

Wilhelmina’s rol in de oorlog is van verschillende kanten bekeken. 
Het parlementaire vacuüm dat uit de oorlogssituatie voortvloeide, 
bood de koningin de gelegenheid aanmerkelijk meer invloed uit te 
oefenen dan in normale omstandigheden het geval was. Hiervan heeft 
ze met graagte gebruikgemaakt. In een brief van 6 juli 1940 aan haar 
dochter prinses Juliana stelde ze: ‘Ik heb geen (Tweede) Kamer om 
mij te hinderen, dus kan ik naar zakelijke oplossingen streven.’267 Van 
de defaitistische premier De Geer wist ze zich dan ook gauw verlost, 
en zijn opvolger Gerbrandy – allerminst defaitistisch – zou heel wat 
met haar te stellen krijgen. Het meest kenmerkende waarvan anderen 
over deze vorstin getuigen, is haar niet-aflatende strijdvaardigheid. De 
sociaaldemocraat J.A.W. Burger, minister in Londen, schetste Wilhel-
mina als een ‘uitermate respectabele dame’, die zich ‘op onwaarschijn-
lijk intensieve wijze verantwoordelijk voelde voor het wel en wee van 
Nederland en die zich met grenzeloze toewijding voor de belangen 
van haar land heeft ingezet’. De vraag of de koningin vanwege die be-
langen al of niet binnen de perken van de constitutie zou zijn geble-
ven, vond hij in een tijd van oorlog ondergeschikt aan de vraag of ze 
het juiste standpunt had ingenomen. Hiervan zei hij: ‘Zij kende geen 
aarzeling ten aanzien van de hoofdlijn van beleid’, en over Gerbrandy 
dat die ‘[...] toch slechts kon wezen wat hij was vanwege de Koningin’. 
Voor Burger was de cruciale vraag: ‘Wie drukte door, wie liet op dat 
moment geen twijfel toe, wie herkende op gezaghebbende wijze het 
beslissende moment. [...] dààr ligt het moment waarvoor Nederland 
koningin Wilhelmina niet dankbaar genoeg kan zijn.’ Burgers conclu-
sie was dat ‘zij gedragen werd door de kracht van de historie’.268 Hoe-
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wel Wilhelmina als onschendbaar staatshoofd niet is gehoord door 
de parlementaire enquêtecommissie, is haar rol gedurende de oorlog 
genoegzaam bekend, onder meer via het werk van L. de Jong en C. 
Fasseur.269 Hier zal ik me daarom beperken tot de relevantie van het 
‘verhaal van Oranje’, dat wil zeggen tot de ‘kracht van de historie’, zoals 
deze tot uitdrukking kwam in de wisselwerking tussen Wilhelmina en 
het Nederlandse volk op het ‘moment suprême’, toen de mythe op-
nieuw werd beproefd.

Gedurende de oorlogsjaren waren Oranje en Nederland voor com-
municatie vooral aangewezen op de radio. In de jaren 1920 en 1930 
had de radio zich ontwikkeld tot massamedium, een proces waarin 
Nederland voorop had gelopen. Dat de radio zeer geschikt kon zijn 
voor de communicatie binnen de ‘verbeelde nationale gemeenschap’, 
zoals de natie wel wordt gezien, had koningin Wilhelmina al vroeg 
onderkend.270 Op 31 mei 1927 had ze haar eerste radiotoespraak ge-
houden en in 1931 haar eerste kersttoespraak, een voorbeeld dat door 
andere vorsten zou worden nagevolgd.271 Prinsjesdag werd sinds 1933 
verslagen via de radio, en er was van dit medium gebruikgemaakt in 
1934 bij het overlijden van koningin Emma en prins Hendrik en voor 
de aankondiging van de verloving van Juliana en Bernhard in 1936. 
Bij haar oproepen, vóór de oorlog, tot grotere nationale eenheid en 
tot ‘morele herbewapening’ had Wilhelmina eveneens al de radio in-
geschakeld. Ze had toen ervaren hoe groot de respons van deze ra-
diotoespraken onder de bevolking kon zijn.272 Ze kende daarmee de 
impact van dit medium. Hoe ingrijpend de nieuwe situatie van haar 
ballingschap ook voor haar moest zijn, toch valt er daarom wat voor te 
zeggen dat Wilhelmina zich niet helemaal op onbekend terrein begaf. 
Noch haar rol, noch het medium waarvan ze zich vooral zou bedienen, 
was nieuw, en dit gold eveneens voor een deel van de onderwerpen 
waarmee ze zich bezig zou houden. Er zit een zekere continuïteit in.273 
Eigenlijk had ze zich vóór de oorlog al gedragen als de morele leidster 
van haar volk. De hoop uitspreken op de onvermijdelijke bevrijding 
– het meest nadrukkelijke thema – was weliswaar nieuw voor haar, 
maar wijzen op de noodzaak van eenheid en godsvertrouwen was dat 
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bijvoorbeeld weer niet. Absoluut nieuw was evenwel de afwezigheid 
van koninklijke distantie in haar redes voor Radio Oranje, zoals bleek 
uit haar felle toon en woordkeus, met kwalificaties als ‘beul’, ‘folteraar’ 
en ‘moffen’.274 Dit accentueerde haar strijdvaardigheid. Het beeld van 
Wilhelmina, de oude, onbuigzame koningin, ‘die met hoge stem en 
gebalde vuist’ haar volk via Radio Oranje aanmoedigde in zijn strijd 
voor vrijheid en onafhankelijkheid, zou zich nestelen in het collectieve 
geheugen van de Nederlanders.275

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek opnieuw hoezeer koningin 
Wilhelmina zich vereenzelvigde met het ‘verhaal van Oranje’. In een 
markant betoog zette ze in haar eerste radiotoespraak via de bbc, al 
enkele dagen na aankomst in Londen in mei 1940, haar uitgangspo-
sitie en visie op de strijd uiteen. Zeer kenmerkend hiervoor was het 
volgende citaat: ‘Het is omdat de stem van Nederland niet moet, niet 
mag worden gesmoord in deze dagen van verschrikkelijke beproeving 
van Mijn volk, dat ik het ernstige besluit heb genomen het symbool 
van Mijn volk, zooals belichaamd in Mijn Persoon en mijn Regeering, 
over te brengen naar een plaats, waar het gezag kan blijven uitoefenen 
als een levende en sprekende kracht. [...] Teneinde trouw te blijven 
aan de leuze van het Huis van Oranje, van Nederland, van dat ont-
zaggelijke deel van de wereld, dat strijdt voor hetgeen oneindig meer 
waarde heeft dan het leven: Je maintiendrai – Ik zal handhaven.’276

Haar identificatie met Willem van Oranje was zodanig dat ze wel 
werd gekenschetst als ‘Willem van Oranje in mantelpak’.277 Het ‘ver-
haal van Oranje’ was voor haar inspirerend en richtinggevend en de 
wereldoorlog bezag ze naar analogie van de grote vrijheidsstrijd die 
Nederland eerder had gevoerd. De strijd tegen Duitsland was voor 
haar een reprise van de Tachtigjarige Oorlog. Ze zou in haar radiotoe-
spraken de Duitse bezetting dan ook menigmaal vergelijken met de 
strijd tegen Spanje. Zo sprak ze: ‘Gelijk eertijds noch wapengeweld, 
noch de vlammen van den brandstapel [...] onze gewetensvrijheid en 
geloofsvrijheid ooit hebben kunnen uitroeien, zoo houd ik mij over-
tuigd dat ook […] wij [...] zullen herrijzen.’278 Ook in haar radiorede van 
20 maart 1941 herinnerde ze de Nederlanders aan hun geuzenbloed, 
en op 2 september 1943 maakt ze opnieuw een vergelijking met de 
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eerdere tachtigjarige worsteling om gewetensvrijheid.279 Ze zag ‘haar’ 
volk dan ook weer opnieuw als een heldenvolk.

De koningin trachtte via de illegale pers en in gesprekken met En-
gelandvaarders te weten te komen wat er in het bezette Nederland 
leefde, en het kon zijn dat ze dit vervolgens meenam in haar toespra-
ken.280 Zo acht Schaap het mogelijk dat haar opmerking met betrek-
king tot de jodenvervolging in haar toespraak van 17 oktober 1942 een 
reactie was op een eerdere stellingname van Vorrink en Van Rand-
wijk.281 Ze zei toen: ‘Ik deel van harte uw verontwaardiging en smart 
over het lot onzer Joodsche landgenooten; en met mijn geheele volk 
voel ik de onmenselijke behandeling, ja het stelselmatig uitroeien van 
deze landgenooten, die eeuwen met ons samenwoonden in ons geze-
gend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan.’282

Overigens zien we ook hier weer een verwijzing naar historische 
banden. In haar oudejaarstoespraak van 1943 sprak ze van de ‘steeds 
gruwelijker methoden’ van de bezetter en wees ze in dit verband op-
nieuw op het dramatische lot van ‘onze Joodsche landgenooten, wier 
vernietiging helaas bijna een feit is geworden’.283 Hoewel er slechts in 
enkele toespraken specifiek aandacht is besteed aan dit onderwerp, 
is dit dus geen ‘en passant’ en het ‘liefst in een bijzinnetje’ noemen 
van het leed dat de joden werd aangedaan, zoals later wel badinerend 
werd gesteld.284 Fasseur is ingegaan op het verwijt dat Wilhelmina 
met betrekking tot de Holocaust onvoldoende stelling zou hebben 
genomen. Behalve dat haar woorden ‘aan felheid van toon niets te 
wensen overlieten’, heeft ze als staatshoofd kennelijk ter wille van de 
nationale solidariteit de verschillen tussen afzonderlijke groeperin-
gen niet al te zeer willen accentueren.285 Het is een terughoudendheid 
die we in elk geval ook bij oorlogsleiders als Churchill, Roosevelt en 
De Gaulle kunnen signaleren.

‘Vernieuwing’

‘Vernieuwing’ is een thema dat opvallend vaak in koningin Wilhelmi-
na’s radioredes voorkwam. Al in haar toespraak van 12 september 1940 
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voor Radio Oranje meende ze te voorzien dat voor de wederopbouw 
na de bevrijding niet kon worden volstaan met ‘een herbouw naar oud 
model. Een open oog voor de fouten, die in den loop der jaren in ons 
staatsbestel waren ingeslopen, zal gepaard moeten gaan aan het in-
zicht en de moed om de veranderingen aan te brengen, die noodig zijn 
gebleken.’286 Haar stond een politieke en geestelijke vernieuwing voor 
ogen. Zij hoopte dat de oorlog een gelouterd en eendrachtig volk zou 
opleveren dat het initiatief zou nemen tot een grondwetswijziging. 
Deze zou een einde moeten maken aan het politieke onvermogen en 
ze dacht zichzelf daarbij een politiek sturende rol toe. Maar ook dit 
ideaal kwam geenszins uit de lucht vallen. Behalve dat het paste bij 
haar karakter, haar autoritaire visie op het koningschap en haar ideaal-
beeld van de verhouding tussen Oranje en de Nederlandse natie, sloot 
het aan bij haar vooroorlogse politieke ervaringen en bij de discussies 
die toen waren gevoerd in Nederland over de wenselijkheid van staat-
kundige en morele vernieuwing. Het is dus een minder ‘vreemde eend 
in de bijt’ dan Schaap veronderstelt.287 Wilhelmina trok consequent 
lijnen door van voor de oorlog.

Ze stond hierin bovendien niet alleen.288 Ook onder Nederlandse 
ballingen in Londen waren er heel wat die, voortbouwend op voor-
oorlogse discussies, meenden dat het na de oorlog allemaal geheel an-
ders zou moeten worden geregeld. Deze critici van het vooroorlogse 
politieke systeem die staatkundige vernieuwing voorstonden in een 
meer autoritaire richting, kwam koningin Wilhelmina in Londen dan 
ook veel en graag tegen.289 Ze hoorde over de ideeën die er leefden in 
kringen van de Nederlandse Unie, van de ‘gijzelaars van Sint-Michiels-
gestel’ en uit kringen van de illegaliteit, onder andere via de illegale 
pers. Ook hier was sprake van de noodzaak van geestelijke en poli-
tieke vernieuwing. De Engelandvaarders sterkten haar in haar over-
tuiging dat ‘bevrijding niet mocht betekenen terugkeer tot het oude’ 
en dat deze wens tot vernieuwing breed werd gedragen.290

Zo zei ze op 17 oktober voor Radio Oranje: ‘Wie bevrijding zegt, zegt 
ook vernieuwing.’291 Vernieuwing werd een mantra voor haar. Ze heeft 
gemeend dat de tijd rijp was om aan te tonen dat de vorst een grotere 
taak toebedacht kon worden en dat de parlementaire periode een af-
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lopend verschijnsel was. Gelet ook op haar eerdere stellingname was 
hier de wens duidelijk de vader der gedachte. Bovendien heeft ze er 
geen oog voor gehad dat de strijd tegen het fascisme zou kunnen leiden 
tot een herwaardering van het parlementaire stelsel.292 Maar mogelijk 
speelde ook hier de kennis van de vaderlandse geschiedenis op de ach-
tergrond mee en heeft haar Londense ballingschap haar eraan herin-
nerd dat de drie keer dat de Oranjes waren verdreven, ze bij terugkeer 
– in 1672, 1747 en in 1813 – hun positie aanmerkelijk hadden weten te 
versterken. Ook iemand als C.P.M. Romme greep in zijn bijdrage voor 
een nieuwe grondwet bijvoorbeeld terug naar de situatie in 1813.293

Het enthousiasme waarmee Wilhelmina staatkundige vernieuwing 
in autoritaire zin bepleitte en het dedain waarmee ze over ministers 
kon spreken, kwam haar op scherpe kritiek van haar dochter Juliana 
te staan. Deze noemde haar een ‘oude Romanov’ en vond het nodig 
haar moeder erop te wijzen dat de democratie voorop behoorde te 
staan.294 Toch was het Wilhelmina op grond van haar kijk op de ge-
schiedenis duidelijk dat Oranje en de vrijheid bij elkaar hoorden. Ze 
wilde het Nederlandse volk dan ook niets opleggen. In een gesprek 
met de sociaaldemocraat Willem Albarda noemde ze zich ‘een voor-
standster van de vrijheid’.295

Na de Duitse inval sprak uit de vele manifestaties en publicaties van de 
kant van Nederlandse intellectuelen eigenlijk meteen al de behoefte de 
eigenheid van de Nederlandse cultuur en volksaard te onderstrepen.296 
Oranje nam daarbij een uitzonderlijke plaats in. Niet alleen voor ko-
ningin Wilhelmina maar voor het overgrote deel van de Nederlanders 
was tijdens de oorlog het ‘verhaal van Oranje’ het ultieme referentieka-
der. Toen bleek dat dit verhaal het gemeenschappelijke bezit was van 
Oranje en het Nederlandse volk en door beide als richtinggevend werd 
ervaren. Bij de herinnering aan het gemeenschappelijke ‘heldhaftig 
verleden’ paste echter geen vlucht van Oranje. Deze bracht bij velen 
daarom in mei 1940 aanvankelijk verbijstering teweeg. Had bovendien 
prinses Juliana op 8 mei (1940) nog niet gezegd: ‘Een Oranje vlucht 
niet’?297 Van der Heijden, die ruim aandacht besteedt aan de kritiek op 
koningin Wilhelmina, wijst op Jaap Burger, die later als oud-minister 
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blijk zou geven van zijn waardering voor Wilhelmina, maar die aan-
vankelijk een van degenen was die in die eerste meidagen negatief re-
ageerden. Hij sprak van de ‘intense verbittering’ die haar vertrek had 
gewekt. Het duurde dan ook enige tijd voordat overwegend werd ge-
accepteerd dat de ‘oversteek van koningin en kabinet’ verstandig was 
geweest.298 Kritiek hierop werd ook wel publiekelijk geuit. Burgemees-
ter Van Walsum van Zwolle zei bijvoorbeeld voor de lokale omroep: 
‘Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor een Vorstin uit het huis 
van Oranje.’299 Hiertegenover stond echter weer de reactie van burge-
meester In ’t Veld van Zaandam, die als sociaaldemocraat zich in een 
publieke rede op 21 mei 1940 keerde tegen het defaitisme en de verwij-
ten aan Wilhelmina: ‘Moet ik nu als sociaaldemocraat de Koningin in 
bescherming nemen tegen haar trouwste aanhangers?’300

aan koningin wilhelmina301

13 Mei 1940

Neen, ’t was geen vlucht die U deed gaan
Maar volgen, waar God riep;
’k vraag niet, wat U is doorstaan,
Een strijd hoe zwaar, hoe diep.

Wij knielen naast en met U neer,
Tot God de blik, de hand;
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.

En kome dan wat komen mag,
W’aanbidden, zwijgen stil,
De nacht zij zwart, omfloerst de dag,
Geschiede Heer, Uw wil!

Behalve minister-president De Geer waren er meer Nederlanders die 
zich na de Duitse overrompeling lieten leiden door defaitisme en pleit-
ten voor aanpassing. De vroegere ‘sterke man’, oud-premier Colijn, was 
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hier met zijn publicatie Op de grens van twee werelden een voorbeeld 
van. Hiertegenover stonden degenen die vanaf het eerste moment wel 
aan verzet dachten. Zo iemand was Bernard IJzerdraad. Al direct na de 
capitulatie, op 15 mei 1940, had hij zijn Bericht 1 de wereld in gestuurd. 
Deze actie noemde hij Geuzenactie en daarmee was duidelijk dat in zijn 
verzet tegen de Duitsers het ‘verhaal van Oranje’ zijn referentiekader 
zou zijn. In zijn tweede bericht schreef hij dan ook: ‘Eenmaal zullen we, 
evenals in de tachtigjarige oorlog, onze vrijheid heroveren. […] Moed 
en vertrouwen. Ons land zal geen onderdeel van Duitsland worden.’302

Vanaf het eerste moment was Oranje symbool van het nationale ver-
zet. Dit bleek duidelijk op zaterdag 29 juni 1940, toen de prins als eer-
ste van de koninklijke familie zijn verjaardag in bezettingstijd vierde. 
Tevens bleek toen dat prins Bernhard inmiddels door de bevolking 
volledig was aanvaard als Oranje. De bezetter werd erdoor overvallen 
en had alleen aangegeven dat er vanaf openbare gebouwen niet zou 
worden gevlagd. Hieraan hield men zich, maar het publiek ging wel an-
jers dragen, waarvan men wist dat het de lievelingsbloem was van de 
prins, en er was veel oranje te zien. Er werden bloemen gelegd bij het 
standbeeld van Willem van Oranje in Den Haag en bij dat van koningin 
Emma in Amsterdam. Een ooggetuige, de Hagenaar E.W., die een zaak 
had in de Papestraat, vlak bij Paleis Noordeinde, deed later verslag van 
het verloop van de demonstratie.303 Hij zag toevallig dat burgemeester 
De Monchy Paleis Noordeinde verliet en ontdekte toen dat daar felici-
tatieregisters ter tekening lagen. Vervolgens beschrijft hij hoe hij met 
het personeel van de Kuyperstichting de demonstratie op gang bracht:

We stonden met een 20 man voor het paleis, verdeelden de werkzaam-
heden, trokken elk naar een dichtstbijzijnde telefoon en belden ken-
nissen, kantoren, verenigingen met de boodschap ‘kom naar het paleis 
bloemen meebrengen’. Binnen een kwartier waren we op het plein 
voor het paleis weer terug en daar kwamen ze al. Geen twee of drie 
man, drommen, clubs, het leek wel of alle kantoren waren leeggelopen. 
Het passerend publiek deed dadelijk mee, en om 10 uur was het com-
pleet Oranjefeest. Plotseling komt generaal Winkelman aan, met een 
ovatie wordt hij begroet en als hij zijn handtekening heeft geplaatst en 
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zich weer opricht uit zijn gebogen houding, dankt hij het publiek door 
de houding aan te nemen en te salueren. En dan barst het Wilhelmus 
los! Sommigen schreeuwen zich de kelen schor, want het moet er uit, 
anderen zijn te ontroerd om een geluid uit te brengen en staan te hui-
len als een kind. [...] Voor mij, tussen het publiek, staan twee Duitse 
matrozen, die met stomme verbazing deze uitbarsting van liefde en 
trouw staan aan te zien, als het Wilhelmus opklinkt roep ik ze op 
commandotoon toe: ‘Achtung Volkslied.’ Zonder om te zien, springen 
ze in de houding en eerbiedig saluerend blijven ze stram in de houding 
staan, tot de beide coupletten zijn uitgezongen. Verder is er geen mof  
te zien. De Haagse politie loopt tussen ons door, hebben pret voor 6,  
salueren en zingen mee alsof het volop Oranjefeest in vredestijd is. 
Maar het is ook Oranjefeest en hoe…!304

Dat deze gebeurtenis illustratief is voor de impact van het Oranjepa-
triottisme, meende ook mr. S.J.R. de Monchy, burgemeester van Den 
Haag, die hiervan later zou zeggen: ‘Overduidelijk kwam nu aan den 
dag dat ons volk meer aan Oranje gehecht was dan ooit tevoren. Van 
de verbijsterde, hier en daar zelfs verbitterde stemming over het ver-
trek der koningin was niets meer overgebleven. Met ontroering gaf 
men zich over aan zijn nationale gevoelens, verheugd die zo algemeen 
gedeeld te vinden.’305 Willem Drees zou deze gebeurtenissen kenschet-
sen als ‘de eerste grote openbare manifestatie van het nationale be-
wustzijn van het Nederlandse volk onder de bezetting’.306

De bezetter had ervan geleerd en onderkende de impact van Oranje. 
De ‘Rijkscommissaris voor het Nederlandsche bezette gebied’ maakte 
begin augustus, voorafgaand aan de verjaardagen van prinses Irene 
(5 augustus) en die van koningin Wilhelmina (31 augustus), bekend 
dat ‘demonstraties en betoogingen voor de Koningin of andere leden 
van het Huis van Oranje, dat den oorlog tegen het Grootduitsche rijk 
hardnekkig voortzet’, waren te beschouwen als demonstraties en be-
togingen tegen de bezettende macht. Ook kerkelijke bijeenkomsten 
waarin blijk zou worden gegeven van aanhankelijkheid aan het Huis 
van Oranje, vielen hieronder.307 Het georganiseerde Oranjepatriot-
tisme, zoals dit tot uitdrukking kwam in de Oranjeverenigingen, was 
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uitgeschakeld, maar emotioneel zou het aan betekenis winnen. In een 
schrijven ‘van hart tot hart’ aan de leden had het bestuur van de Bond 
van Christelijke Oranje-Verenigingen begin juli 1940 bijvoorbeeld be-
richt dat de volgende Oranjevaan niet zou verschijnen. Ondanks de 
repressie waagde het bestuur echter onder meer te stellen: ‘In trouwe 
Nederlandsche harten is de dankbare herinnering aan wat de Konin-
gin in Haar wijs beleid, in trouw, in gebed en getuigenis en edel voor-
beeld, gedurende meer dan veertig jaren was, onuitroeibaar.’308 Tevens 
werden de leden ertoe opgewekt met elkaar contact te onderhouden 
en ‘elkaar te bemoedigen en sterken in de zekerheid:

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer.

De zeggingskracht van het ‘verhaal van Oranje’ als gedeeld narratief en 
daarmee als gemeenschappelijke bron van inspiratie bewees zich ge-
durende de oorlogsjaren op verschillende manieren. Wilhelmina be-
sefte dat deze zeggingskracht niet alleen voor haar gold, maar voor het 
Nederlandse volk als zodanig. Dat ze zich bovendien bewust was van 
de symboliek van Oranje, blijkt uit tal van haar beslissingen. Zo liet ze 
in het voorjaar van 1940, bij de doop van prinses Irene in Londen in de 
Royal Chapel van Buckingham Palace, de Nederlandse strijdkrachten 
fungeren als peetooms van het prinsesje. En later werd prinses Mar-
griet petekind van de Nederlandse koopvaardij.309

bij een foto
van prinses irene en prinses beatrix310

Prinsesje, Prinsesje, wat word je al groot!
Wat is het toch lang reeds geleden,
Dat wij je, hier, zelve hebben gezien
Helaas! – het kan niet in ’t heden.

Dat onlangs je Vader je even bezocht,
Veel foto’s toen ook heeft genomen,
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Dat juichte een ieder hier hartelijk toe,
Zij zijn goed overgekomen.

Je speelt hier zoo rustig met blokken en zoo
En Beatrix wil je graag helpen.
Wat zal, als je keert, Prinsesseke kind,
De vreugd ons dan overstelpen.

Heel Nederland tooit zich met rood-wit-en-blauw,
Elk zal met Oranje zich sieren.
Wij zullen met heel ons Koninklijk Huis
Spontaan het Oranjefeest vieren.

Verder heeft Wilhelmina haar schoonzoon, prins Bernhard, tijdens de 
oorlog bij tal van zaken betrokken. Zo was hij aanwezig bij veel van 
haar ontmoetingen met de Engelandvaarders, en bij haar afwezigheid 
nam hij de honneurs waar.311 Ze heeft hem zelfs zeer bewust ingezet 
in functies die voor haar als vrouwelijke Oranje toen onbegaanbaar 
waren. Overigens zal dit afzien als vrouw van het specifiek militaire 
haar niet zo gemakkelijk zijn gevallen. Ooit had ze aan haar Engelse 
gouvernante miss Elisabeth Saxton Winter geschreven: ‘I always have 
had such a military heart and I feel myself half like a soldier at his post 
and duty’ en later zei ze tegen haar particulier secretaris Thijs Booy: 
‘U moet bij veel dingen bedenken, dat ik tenslotte een militair ben.’312 
Zo werd Bernhard al op 18 november 1940 benoemd tot hoofdver-
bindingsofficier (Chief Liaison Officer) tussen de Nederlandse en de 
Britse strijdkrachten en hij zou aan het eind van de oorlog eindigen 
als opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.313 Op deze 
manier kreeg hij ook vanuit een eigen rol te maken met de Engeland-
vaarders en het verzet en zou hij degenen die onder zijn commando 
stonden ook via Radio Oranje kunnen toespreken. De verwevenheid 
van deze aangetrouwde Oranje met het nationale verzet en daarmee 
met heldendom, is dus niet uit de lucht komen vallen. Hij werd sim-
pelweg in het ‘verhaal van Oranje’ ingepast, en dit maakt zijn plaats in 
het naoorlogse Nederland – waar ik nog op terugkom – verklaarbaar.
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Oranje was alomtegenwoordig. Het begon al met de Nederlandse of-
ficieren, die in Scheveningen in het ‘Oranje Hotel’ verbleven, en de En-
gelandvaarders, die elkaar in Londen uiteraard ontmoetten in ‘Oran-
jehaven’ en voor wie de koningin een zodanige betrokkenheid toonde 
dat ze de ‘Moeder van “Oranjehaven”’ zou worden.314 Verder verwezen 
tal van verzetsbladen en verzetsorganisaties naar de grote strijd uit het 
verleden en daarmee meestal naar Oranje, vaak in de naamgeving en 
nog vaker door de redactionele aandacht die eraan werd besteed. Wat 
hun namen aangaat, waren er bladen als De Oranjekrant, De Geus, Het 
Oranjebulletin, Voor Koningin en Vaderland, Je Maintiendrai, dit laatste 
naar het devies van de Oranjes. Het eerste nummer van Vrij Nederland 
verscheen op 31 augustus 1940, de verjaardag van koningin Wilhelmi-
na, en de begeleidende brief had als kop: ‘Nederland voor Oranje.’315 
Bovendien werd in de illegale pers altijd veel aandacht besteed aan het 
Oranjehuis. Dit betrof zowel de toespraken van de koningin als aller-
lei nieuws rond de koninklijke familie, zoals reizen of de geboorte van 
prinses Margriet in Canada. Mensen in bezet gebied vonden er troost 
in zilveren dubbeltjes met de beeltenis van koningin Wilhelmina als 
broche te dragen en koesterden fotootjes van de Oranjes in balling-
schap die door de illegaliteit werden verspreid. Ze beurden elkaar ook 
op door elkaar te begroeten met O.Z.O. (Oranje zal overwinnen) of dit 
op de muren te kalken. Van Randwijk vertelde in zijn herinneringen 
dat na een opbeurende radiotoespraak van de koningin (10 september 
1940) ‘het O.Z.O. op alle muren en schuttingen verscheen’, en Rutten 
zou wat de invloed van Oranje aangaat later stellen: ‘Het vuur brandde 
Oranje [...].’316

uit het diepst van mijn hart317

Ik snak naar een dag, vol van rood, wit en blauw,
Met den zwier van Oranje er boven,
Ik snak naar ’t Wilhelmus met zijn hou en zijn trouw,
Waarin hollanders kunnen gelooven.

De Duitsers noemden de invloed van het populaire nieuws van bbc 
Home Service en van Radio Oranje ‘überragend’ en klaagden over ‘das 
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ständige Abhören des englischen und des “Oranje”-Senders’.318 In juli 1942 
werd in een rapport van de Wehrmacht de Nederlandse bevolking ‘uit-
zonderlijk Oranjegezind genoemd’, ‘méér zelfs dan voor de oorlog’.319 
Hoe sterk de band met het Oranjehuis tijdens de oorlog op zeer kri-
tieke momenten kon spreken, blijkt uit het beeld dat Jolande Withuis 
schetst van Pim Boellaard tijdens zijn gevangenschap in het Oranje-
hotel. Deze verzetsheld, overtuigd dat hij de volgende dag zou wor-
den gefusilleerd, oefende voor een eervolle terechtstelling. Hij stelde 
zich voor dat hij voor een vuurpeloton zou komen te staan. Vervolgens 
vroeg hij zich af of hij rustig stil zou kunnen staan, en om het concreter 
te maken stelde hij zich voor dat het kijkgat in de deur de loop van 
een geweer zou zijn. Toen hij wist dat hij zich zou kunnen beheersen 
en ‘Leve de koningin’ zou kunnen roepen, en hij een keer voor zichzelf 
had gezegd dat hij hiertoe dus in staat was, werd hij rustig. Withuis 
noemt de liefde van Boellaard voor het koningshuis dan ook ‘een van 
de emotionele grondslagen van Boellaards bestaan, van zijn identiteit’. 
Hij vertelde haar dat een keer twaalf jongens net voordat ze werden 
doodgeschoten volgens afspraak tegelijk riepen: ‘Leve de koningin!’320 

Voor Radio Oranje was het niet alleen koningin Wilhelmina die de 
Nederlanders herinnerde aan hun volharding, zoals deze was gebleken 
bij de heldenstrijd van tachtig jaar en die een beroep deed op geuzen-
bloed van de voorouders. Dit deden ook anderen. In de radiotoespra-
ken van A. den Doolaard gebeurde dit met regelmaat, zeer bewogen en 
uiterst beeldend. Zo was op 16 januari 1943 zijn thema ‘De boodschap 
van den prins van Oranje’. Hierin stelde Den Doolaard dat de strijd 
ging om vrijheidsdrang of tirannie, een strijd tussen het ‘Hitlervolk’ 
en het ‘Geuzenvolk der Nederlanden’. Het ging om de boodschap ‘van 
den grootsten fakkeldrager onzer vrijheid, prins Willem van Oranje’.321 
De keuze zoals hij deze schetste was ‘het oog gericht op God’: ‘[...]voor 
of tegen den Prins van Oranje!’ En op 17 december 1944 citeerde hij 
om zijn toehoorders te bemoedigen Willem van Oranje en Wilhel-
mina zelfs beiden. Zoals hij besloot, gingen ze als het ware in elkaar 
op: ‘Het vorstelijk vertrouwen van den Vader des Vaderlands werd 
niet beschaamd. Het Koninklijk vertrouwen van ’s Lands Moeder zal 
evenmin beschaamd worden.’ In zijn toespraak van 1 januari 1945 her-
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innerde hij eraan dat vóór de Duitsers de Nederlanders Alva te slim af 
waren geweest om vervolgens weer te verwijzen naar de moed van ‘de 
grootste verzetsman uit onze geschiedenis, Prins Willem van Oranje’.322

Het was niet altijd allemaal even zwaar aangezet. Zo zong Jetty Pearl 
ter aanmoediging van de bevolking in bezet Nederland voor Radio 
Oranje onderstaand Sint-Nicolaasversje:

Zie ginds komt de stoomboot uit Engeland aan,
Hij brengt ons Will’mientje, ik zie haar al staan,
Hoe waaien de wimpels van rood, wit en blauw,
Laat Hitler maar stikken, wij blijven haar trouw323

Oranje mocht dan een bijna natiebrede motivatie bieden, dit bete-
kende allerminst dat de Nederlandse regering tijdens haar Londense 
ballingschap een harmonieus gezelschap vormde. Mr. Burgers eerder 
vermelde relativering van de vraag of koningin Wilhelmina toen ‘bin-
nen de perken van de constitutie’ zou zijn gebleven, werd tijdens de 
oorlogsjaren zeker niet op deze zelfde relativerende manier door al 
haar ministers ervaren. De notulen uit de ministerraad en de persoon-
lijke archieven van de ministers uit de oorlogsjaren getuigen van frus-
traties. De spanningen over verschillen van inzicht, bijvoorbeeld over 
de positie van prins Bernhard, die ze koste wat kost benoemd wilde 
zien tot opperbevelhebber van land- en zeemacht in het bevrijde Ne-
derland, of over het noodparlement, konden hoog oplopen. Bewinds-
lieden beklaagden zich er bovendien over dat het de koningin ontbrak 
aan respect voor haar ministers.324 Ze hield ook lang vast aan haar foute 
taxatie dat de Nederlanders overwegend ingrijpende staatkundige ver-
nieuwingen – en dan nog wel in autoritaire zin – zouden voorstaan. Ze 
onderkende daarbij onvoldoende de definitieve wending in de publie-
ke opinie in de richting van waardering voor de parlementaire demo-
cratie, die juist door de strijd tegen de bezetter was teweeggebracht.325

Toch werd koningin Wilhelmina uiteindelijk niet afgerekend op 
haar missers en tekortkomingen, maar gewaardeerd om haar inspire-
rende leiderschap. Dit was gebaseerd op haar eigenzinnige veronder-
stelling een historische roeping te hebben, wat leidde tot een compro-
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misloze houding jegens de nazi’s en tot een onwankelbaar getuigenis 
als het ging om de nationale vrijheid en onafhankelijkheid. Hierdoor 
werd Wilhelmina als ‘Moeder van het verzet’ voor haar tijdgenoten de 
incarnatie van de Oranjemythe, de ideale draagster van het ‘erfcha-
risma’ van de Oranjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek zowel 
koningin Wilhelmina als het Nederlandse volk geïnspireerd door het 
‘verhaal van Oranje’. Voor een categorie als het communistische verzet 
lag dit wel anders. Dit kwam tot uiting bij de bevrijding van Dachau, 
toen de daar aanwezige communisten er blijk van gaven dat het Wil-
helmus voor hen niet het vanzelfsprekende volkslied was.326 Waar het 
verzet over het algemeen was doordesemd van Oranjepatriottisme, 
gingen ‘communisten en patriotten’ hier uiteen.327

Wilhelmina zag zichzelf als leidster in de traditie van de Oranjevorsten 
en zag haar volk als het heldenvolk dat opnieuw tegen overmacht stand-
hield. Geen wonder dat zij teruggreep naar de Tachtigjarige Oorlog en 
de Nederlanders herinnerde aan hun geuzenbloed en aan de worste-
lingen uit het verleden. Haar gebruik van de geschiedenis als inspiratie 
was zeker niet altijd conform de ‘gedistantieerde analyse’ van de vakge-
leerde, maar wel effectief omdat het ‘verhaal van Oranje’ deel uitmaakte 
van de gemeenschappelijke geschiedenis van de Nederlanders.328 De 
bevolking putte er moed uit, en bovendien vervulde Wilhelmina haar 
rol zo op een wijze zoals de Nederlanders dit op grond van het ‘verhaal 
van Oranje’ van een Oranje verwachtten. In dit sociale rollenspel werd 
zij hierdoor tot pendant van haar volk en kon ze uitgroeien tot een na-
tionaal symbool van vlees en bloed, de ultieme verpersoonlijking van 
de Oranjemythe, zoals Tamse dit ook schetst.329 Deze symboliek spreekt 
duidelijk uit onderstaand lang verzetsgedicht, dat qua inhoud en vorm-
geving naar analogie van het Wilhelmus is opgezet:

31 augustus 1940330

Wil’mina van Nassouwe
Ben ik van Dietschen bloed,
Het vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
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Princesse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
’t Bewind van ’t oud Germanje
Heb ik altijd geëerd.

In vree met elk te leven
Heb ik altijd betracht,
Nochtans ben ik verdreven,
Om land, om luid gebracht;
Maar God zal mij regeeren
Als een goed instrument,
Dat ik zal wederkeeren
In mijnen regiment.

Laat vreemd geweld ons drukken
En neerslaan wat weerstreeft,
Toch kan ’t mij niet ontrukken
Wat diep in ’t harte leeft;
Dat is de liefd’en trouwe
Door mijn geslacht verpand,
Wat kwaad de vijand brouwe
Aan ’t dierbaar vaderland.

Het stormgetij moog’wassen,
De golven mogen woên,
De vuurmond moge bassen
En alles daav’ren doen;
Toch schrijf ik op mijn vane,
Ontplooit op Britsche reê,
Hoort toe mijn onderdanen:
’t Aloud ‘Je Maintiendrai’.

En waar mij God moog’leiden,
Hoe lang mijn zwerftocht duur’,
’k Blijf niettemin verbeiden,
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Het blij bevrijdingsuur.
Eens klinkt ‘Oranje boven’
Weer uit der mijnen mond,
Dan zal ons danklied loven,
Hem, die verlossing zond.

Langs onbegrepen wegen,
Voert vaak der volk’ren lot,
Maar ’t eind wordt immer zegen,
Waar ’t bidden klimt tot God.
Laat dan de Heer maar waken,
’t Is wijsheid wat Hij doet,
Zoo zal hij alles maken,
Dat g’u verwond’ren moet.

Met al hun dapper vechten,
Met al hun stout lawijt,
Zij zullen ons niet knechten
De machten van deez’tijd;
Tenzij het Woord des Zwijgers,
Moedwillig werd verzaakt:
’k Heb met den Heer der Heeren,
Een vast verbond gemaakt.

Ik wek U op te blijven
Vertrouwen t’allen stond,
Dan zullen wij verdrijven,
Die nu ons hart doorwondt,
God zal ’t ons doen gelukken
Op zijn bepaalden tijd,
Zijn hand zal ons ontrukken
Aan ’s vijands macht en nijd.

Na ’t zuur zal ons verblijden
Het zeer begeerde zoet,
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Gelouterd door het lijden,
Zien wij het einde goed.
Ik keer dan tot U weder,
Wat lijkt die toekomst schoon,
En ’k leg dan met U neder
Mijn danklied voor Gods troon.

Aan u, mijn onderdanen,
Mijn vorstelijk saluut,
Totdat mijn leeuw verdrijve
Der Nazi’s attribuut.
Straks wijken ’s vijands horden,
Straks zwijgt het droef geween,
Als ’t weer zal zijn geworden:
oranje en neerland: een!

Dit teruggrijpen naar de Tachtigjarige Oorlog maakt het begrijpelijk 
dat ook na de bevrijding de strijd tegen Duitsland geruime tijd zou 
worden geduid als een reprise van de strijd tegen Spanje. Hier kom 
ik in het volgende hoofdstuk op terug. De wijdverbreide waardering 
voor Oranje bleek uit het enorme enthousiasme bij terugkomst en uit 
velerlei reacties en commentaren.331 Bij tal van feestelijke gelegenhe-
den werd uiting gegeven aan gevoelens van blijdschap. Nederland ver-
keerde in 1945 aanvankelijk in een vreugderoes. De attributen en ritu-
elen die bij het Oranjepatriottisme horen, hadden de oorlog glansrijk 
doorstaan. Terwijl de nationale driekleur, de oranje wimpel en oranje 
sjerpen door de bezetter verboden waren geweest, werden de straten 
en pleinen in steden en dorpen als bij toverslag weer rood, wit, blauw 
en oranje gekleurd. De schoolkinderen werden in snel tempo weer 
oude nationale liederen geleerd met veel liefde voor Oranje en het va-
derland erin, zodat op de eerste Koninginnedag (31 augustus) weer 
aubades gegeven konden worden. Waar de teruggekeerde leden van 
de koninklijke familie in het publiek verschenen, werden ze uitbundig 
toegejuicht en toegezongen en veelvuldig werd op hen getoost, zelfs 
met oranjebitter dat men voor deze langverwachte gelegenheden had 

inspiratie in een tijd van beproeving (1918-1945)



188 nederland en het verhaal van oranje

bewaard. Voor de katholieke Volkskrant was ‘het Vaderland één vlag-
genzee’ met ‘overal oranje’.332 Wat betreft de publieke reacties en com-
mentaren, verwoordde het protestantse dagblad Trouw de gevoelens 
bij Wilhelmina’s terugkeer als volgt: ‘In Haar staat ons volkslied, het 
Wilhelmus levend onder ons.’333 Ook op bijeenkomsten van de sdap 
vlak na de oorlog was rood, wit en blauw te zien en weerklonk menig-
maal het Wilhelmus.334 Op de vooravond van de eerste Koninginnedag 
in 1945 werd in het sociaaldemocratische Vrije Volk gewag gemaakt 
van ‘gevoelens van genegenheid en bewondering’ voor de draagster 
van de kroon en van ‘warme genegenheid en bewondering voor de on-
buigzame vrijheidsstrijdster’.335 Deze lof zou in de naoorlogse periode 
veelvuldig klinken. Boven het redactionele commentaar in de Volks-
krant ter gelegenheid van haar verjaardag in 1946 stond: ‘Wilhelmina, 
Moeder des Vaderlands’.336 Mieke Aerts wijst erop dat deze aanduiding 
Wilhelmina vooral goeddeed omdat dit een toespeling inhield op Wil-
lem van Oranje, de Vader des Vaderlands, haar verre voorouder. Daar-
mee zou het tevens neerkomen op een verwijzing naar haar visie op de 
vaderlandse geschiedenis als ‘het door God geleid zijn van ons volk, in 
verleden, heden en toekomst’.337

Mythisch geïnspireerd leiderschap

Tamse heeft koningin Wilhelmina en Charles de Gaulle met elkaar 
vergeleken.338 Hier valt in meerdere opzichten wat voor te zeggen. 
Behalve dat het om twee autoritaire persoonlijkheden gaat, die niet 
bepaald gemakkelijk waren voor hun omgeving, en er sprake was van 
wederzijdse bewondering, hebben beiden voor hun land in de oorlog 
een belangrijke rol gespeeld.339 Ook de opvallend vurige passie voor 
hun vaderland hadden ze gemeen. Wilhelmina had ‘altijd groot van 
Nederland gedacht’ en De Gaulle kon zich La France niet voorstellen 
zonder de ‘Grandeur’.340 Beiden voelden zich de verpersoonlijking van 
de natie zelf en lieten zich daarbij inspireren door het nationale verle-
den. Voor Wilhelmina stond dit verleden in het teken van het ‘verhaal 
van Oranje’ en ze deelde dit met haar volk. Voor De Gaulle viel zijn 
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inspiratie niet samen met de ‘mythe van de Franse Revolutie’ maar, 
zoals hij zijn Mémoires begon, liet hij zich leiden door ‘une certaine idée 
de la France’, dat hij zich van kindsbeen had gevormd, en dat was het 
‘eeuwige Frankrijk’.341

Dit betekent dat de ‘mythe van de Franse Revolutie’ en een bepaald 
denkbeeld omtrent Frankrijk niet voor de Franse natie op eenzelfde 
wijze functioneerden als de Oranjemythe voor de Nederlanders. De 
mythe van de Franse Revolutie kon weliswaar richtinggevend zijn 
voor individuen en afzonderlijke, republikeinse groeperingen, maar 
deze werd door Fransen die de Revolutie nog steeds betreurden – een 
groot gedeelte van rechts Frankrijk – hartgrondig gehaat.342 Tijdens 
de Derde Republiek en ook nog gedurende het interbellum stond de 
mythe van de Franse Revolutie niet zozeer voor de eenheid maar voor 
datgene waarover Frankrijk tot op het bot was verdeeld. Frankrijk 
viel toen, zo stelt Von der Dunk, ‘ten prooi aan ernstige politieke en 
ideologische gespletenheid’.343 De nederlaag van de Derde Republiek 
werd ervaren als ‘triomf van de reactie en antirepublikeinse stromin-
gen’. Maarschalk Pétain werd chef de l’État français, waarmee men af-
scheid nam van het gehate woord ‘republiek’. Uit afkeer van de Franse 
Revolutie proclameerde de antidemocratische, rechtse aanhang van 
Vichy de nationale revolutie, met een eigen slogan ‘werk, gezin en 
vaderland’, die de revolutionaire leus ‘vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap’ moest doen vergeten.344

Na de oorlog suggereerde de gaullistische mythe dat Vichy nooit 
had bestaan. De Franse Republiek zou onbezoedeld zijn blijven voort-
bestaan in De Gaulle persoonlijk en daarom behoefde de Republiek 
niet opnieuw te worden uitgeroepen.345 De oorlog had in het teken 
gestaan van strijd voor de democratie en in beide landen was de de-
mocratie daarmee hechter geworteld en leefde de wens de democratie 
te verbeteren, mede door constitutionele hervormingen. In Frankrijk, 
waar de volkssoevereiniteit werd erkend als basis van de democratie, 
was het antwoord op de vraag of er een nieuwe grondwet moest ko-
men aan het volk. Aan de Nederlandse Grondwet lag geen gedeelde 
visie op de soevereiniteit ten grondslag. Na de pacificatie van 1917 fun-
geerde de constitutie eerder als contract waaraan de zuilen met hun 
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verschillende visies zich hadden verplicht. Dit vormde de basis van 
het ‘Bestel’, zodat ‘respect voor de democratie’ in Nederland algauw 
neerkwam op ‘respect voor de bestaande regels’, zeker bij felle tegen-
standers van een grondwetsherziening, zoals de antirevolutionairen. 
Van uitstel kwam hier afstel.346

De maatschappelijke betekenis van een gedeeld verhaal

Zowel tijdens het interbellum als gedurende de Tweede Wereldoor-
log had Nederland inspiratie gezocht en gevonden in het ‘verhaal van 
Oranje’. Dit gold niet meer alleen ‘burgerlijk’ Nederland maar sloot 
uitdrukkelijk ook links Nederland in. Als de historicus G.A.C. van der 
Lem opmerkt dat na de Duitse inval vaderlandse historici zich haast-
ten Oranje als vrijheidsstrijder op te eisen, signaleert hij dit. Hij wijst 
in dit verband op ‘drie rode historici’ Berkelbach van der Sprenkel, 
Presser en Romein – ‘rood, roder, roodst’. Romein had al in 1938 ge-
steld dat Oranje ook voor hem de ‘vader des vaderlands’ was. Presser 
publiceerde in 1941 onder pseudoniem De Tachtigjarige Oorlog waarin 
hij de ‘Oranjelegende’ prees, en J.W. Berkelbach van der Sprenkel pu-
bliceerde de brochure De vader des vaderlands.347 Hierin worden Oran-
jes principiële stellingname voor vrijheid en verdraagzaamheid en zijn 
volharding nog eens benadrukt. Bij hem is Oranje de redder van zo-
wel de politieke als van de geestelijke vrijheid. Bovendien bleek, zoals 
Martha Nussbaum zou stellen, het narratieve ten goede te komen aan 
de verbeeldingskracht.348 De kracht van het ‘verhaal van Oranje’ was 
namelijk dat het niet primair een theorie of een afgeronde visie op de 
natie betrof, maar dat het een verhaal was dat zowel vaderlandsliefde 
als de veelvormigheid van de natie insloot, dat stond voor waarden als 
vrijheid, verdraagzaamheid en vredelievendheid, dat vaak beeldend 
vertelde van mensen die eerder in moeilijke omstandigheden zich 
voor deze waarden hadden ingezet en ondanks grote opofferingen 
hadden weten vol te houden. Renans ‘heldenverhaal’ dus, een verhaal 
dat al aan de vooravond van de wereldoorlog natiebreed weerklank 
ondervond. Dit was mogelijk omdat de verschillende stromingen el-
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kaar tot op zekere hoogte de ruimte hadden gelaten zich elk op eigen 
wijze met deze mythe te identificeren. Belangrijk was ook dat de er-
mee verbonden Oranjedynastie werd vertegenwoordigd door konin-
gin Wilhelmina, door wie de Oranjemythe een uiterst markant gezicht 
kreeg.349

Het mythische aspect ervan was niet ten koste gegaan van zeggings-
kracht. Integendeel. De verklaring voor deze zeggingskracht is onder 
meer te vinden bij de Franse filosoof Paul Ricoeur, die mythen en 
symbolen ziet als ‘niet te herleiden expressievormen van fundamen-
tele ervaringen en verlangens’, die richting geven aan wat een mens te 
doen staat.350 Zoals tijdens het interbellum – toen de verzuiling zeer 
manifest werd – er een gunstige invloed uitging van het ‘verhaal van 
Oranje’ op de sociale cohesie, bleek het richtinggevend gedurende de 
oorlog. Velen ontleenden hier toen inspiratie aan en putten er troost 
uit. Er is op dit gebied geen wezenlijk verschil te melden tussen Oran-
je, de elites en het grote publiek. We kunnen daarom concluderen dat 
het ‘verhaal van Oranje’ in de eerste helft van de twintigste eeuw ook 
zijn sociale functie heeft bewezen – een functie die Durkheim en Ma-
linowski nationale mythen toedenken. Het ‘verhaal van Oranje’ kan 
daarom tevens worden gerekend tot het ‘maatschappelijke kapitaal’ 
waarnaar Renan in zijn lezing over de natie verwees.351

In de interpretaties van het ‘verhaal van Oranje’ van Kernkamp van 
voor de oorlog en van Berkelbach van der Sprenkel van tijdens de 
oorlog stond de vraag centraal naar de essentie van Oranjes politieke 
boodschap. In beide gevallen werd behalve de inzet voor vrijheid en 
verdraagzaamheid Oranjes inbreng gezien als eerste aanzet tot de-
mocratie.352 Dit paste bij de strijd voor de democratie die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was gestreden. Een dergelijke benadering zou 
in principe een volmondige acceptatie betekenen van de democratie, 
maar voor de meerderheid van de Nederlanders zat dit er toen nog 
niet in.
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