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hoofdstuk iii

de natie als gezindheid 
(1945-1950)

Het Oranjepatriottisme als civil religion rond Oranje

In Renans eerdergenoemde Sorbonne-lezing ‘Qu’est-ce qu’une nation?’ 
was de nationale herinnering met haar nederlagen en overwinningen 
en de daarbij behorende gemeenschappelijk beleefde emoties de dra-
gende gedachte voor het natiebesef. De Tweede Wereldoorlog en ver-
volgens de bevrijding hadden heel wat gemeenschappelijk beleefde 
emoties teweeggebracht. Daarom is het niet zo verbazingwekkend dat 
deze lezing, waarin bovendien de band tussen Nederland en het Huis 
van Oranje expliciet werd vergeleken met een ‘innig huwelijk’, in 1945 
in vertaling in Nederland uitkwam. In de geest van Renan schetste 
H.R. Hoetink in zijn inleiding op de lezing de naoorlogse periode als 
een tijd waarin het Nederlandse volk, ‘sterker dan te voren, het ge-
voel heeft te zijn samengesmeed in het vuur van gemene beproeving, 
nu het zich nog zo warm en levendig bewust is van het tezamen als 
volk, als natie doorstane leed en van de tezamen doorleefde vreugde 
der eindelijke bevrijding [...]’.1 Hoetinks visie en de vele publicaties en 
manifestaties van na de oorlog waarin de eigenheid van Nederland en 
de Nederlanders een centrale plaats innamen, tonen aan dat het na-
tiebesef door de oorlog was geactiveerd, en de traditionele Oranjezon 
stond daarbij in het zenit.2

Koningin Wilhelmina werd tijdens de oorlog door de overgrote 
meerderheid van de Nederlanders ervaren als ‘ziel in het verzet’, en zij 
was daarmee de belichaming geworden van het ‘verhaal van Oranje’.3 
Haar terugkeer was daardoor een triomf. Volgens De Jong was geen 
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Oranje ‘ooit in Nederland een zo algemeen vereerde figuur’ geweest 
als Wilhelmina sinds ’40, en deze ‘nationale, bijna mythische figuur’ 
is ze nog geruime tijd na haar dood gebleven. De overwegingen van 
haar latere critici sluiten daarom allerminst aan bij de beleving van de 
Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hadden mee-
gemaakt.4 Hoe natiebreed de Oranjeliefde na de oorlog was, spreekt 
bijvoorbeeld uit de ode van twaalf coupletten aan Wilhelmina voor 
het officiële gedenkboek Vijftig jaren, die de radicale, religieus socia-
liste Henriëtte Roland Holst schreef. Veelzeggend is strofe vijf:

’t Beste der Oranjes, die ons regeerden
Voorheen – het zal weldra vier eeuwen zijn –
Herleefde in U: standvastigheid in pijn
En tegenspoed, en fier onrecht braveren.5

Roland Holsts biograaf Elsbeth Etty zegt hiervan: ‘Onder invloed van 
de oorlog en de mildheid van haar oude dag had “rode Jet” zich tot 
“Oranjeklant” ontwikkeld.’6 Ook de verhouding tussen de Nederland-
se communisten en Oranje was aan het eind van de oorlog niet meer 
dezelfde als ervoor.7 Sindsdien bleken er momenten te zijn van weder-
zijdse waardering.

Oranje stond voor eenheid in verscheidenheid en had al in het verzuilde 
Nederland van voor de oorlog zo goed als natiebrede erkenning gekre-
gen als antitotalitair symbool van vrijheid, verdraagzaamheid en vader-
landsliefde. Tijdens de oorlog hadden veel Nederlanders inspiratie ge-
vonden in het ‘verhaal van Oranje’ en de rol van Wilhelmina hield er een 
bevestiging van in. Anders gesteld: de oorlog had Wilhelmina de kans 
geboden het Oranjekoningschap opnieuw te legitimeren via een herbe-
leving van het ‘verhaal van Oranje’. Geen wonder dat dit ook van grote 
invloed zou zijn op duiding en verwerking van de Tweede Wereldoor-
log. In dit klimaat vonden de Nederlanders elkaar in de naoorlogse pe-
riode meer dan ooit in het Oranjepatriottisme, dat de kern vormde van 
een vitale civil religion.8

Het begrip civil religion is hier van toepassing zoals de Amerikaan-
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se socioloog Robert Bellah dit in de jaren 1960 introduceerde.9 Het 
is opvallend dat nogal wat elementen die hij kenmerkend acht voor 
de Amerikaanse civil religion overeenkomen met de Nederlandse in 
deze periode. Globaal gesteld betreft de civil religion in beide landen 
een min of meer samenhangend geheel van waarden, vervat in een 
gedeeld verhaal, dat is geworteld in het nationale verleden en dat 
een religieuze dimensie heeft.10 Gelet op deze overeenkomst, was het 
daarom niet louter beleefdheid dat de Amerikaanse president Frank-
lin D. Roosevelt, tijdens zijn welkomsttoost gedurende haar bezoek 
aan de Verenigde Staten, Wilhelmina toesprak als ‘a great leader’ van 
een land ‘dat dezelfde soort van menselijke rechten en dezelfde soort 
van nationale onafhankelijkheid liefheeft als het Amerikaanse volk’.11

De civil religion greep in beide naties terug op de vrijheidsstrijd ge-
durende de ontstaansgeschiedenis. Religieuze pluriformiteit stond 
centraal en hoewel het protestantisme domineerde, was er de invloed 
van de verlichting. Waar het gaat om de relevantie van de godsdienst 
voor de samenleving, nader gepreciseerd: waar de gelovigen op grond 
van een specifieke theologische aanname staat en maatschappij wil-
len inrichten en vormgeven naar Bijbelse richtlijnen, wordt wel ge-
sproken van public theology.12 Nu mag Amerika als ‘almost chosen peo-
ple’ (Lincoln) of ‘Gods New Israel’ (John Winthrop) in de Verenigde 
Staten meer weerklank hebben ondervonden en ondervinden dan 
dat Nederland als ‘Israël van het Westen’ ooit weerklank ondervond, 
maar als minderheidsopvatting leefde dit ook in Nederland. Het 
meest markant kwam dit tot uitdrukking in de public theology van 
orthodox-protestants Nederland ofwel de christelijk-nationale ideo-
logie van ‘God, Nederland en Oranje’.13 Deze was gebaseerd op Groen 
van Prinsterers interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’, en veel Ne-
derlanders, onder wie koningin Wilhelmina – zoals uit woord en ge-
schrift bleek –, hadden hier affiniteit mee en hadden er zich tijdens de 
oorlog door laten inspireren.14

Terugkomend op de vergelijking tussen de civil religions van de Ver-
enigde Staten en Nederland kennen beide naties hun helden, die de 
idealen waar hun civil religion voor staat, belichaamden en ervoor vie-
len, zoals Abraham Lincoln en Willem van Oranje.15 De Verenigde Sta-
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ten zijn altijd een republiek gebleven en Nederland werd een konink-
rijk, maar de Oranjeliefde sloot een republikeinse gezindheid zeker 
niet bij voorbaat uit. Ook de antirevolutionaire politicus Abraham 
Kuyper wees al op deze historische en mentale overeenkomsten.16 Ver-
der kan zowel het Amerikaanse als het Nederlandse volk zich beroe-
pen op basale teksten zoals de Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-
klaring en het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe, de Apologie van 
Oranje of de Unie van Utrecht. In de Amerikaanse noch in de Neder-
landse Grondwet komen expliciet verwijzingen voor naar God of naar 
zoiets als een civil religion. In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-
klaring wordt God echter wel genoemd en in Nederland beginnen de 
wetten met een verwijzing naar het koningschap ‘bij de gratie Gods’. 
Het principiële verschil is hier dat de verwijzing naar de soevereini-
teit van God in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring wordt 
gevolgd door de opmerking dat alle mensen door hun Schepper zijn 
begiftigd met onvervreemdbare rechten, waarbij zijn inbegrepen het 
recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk.17 De logische con-
clusie die Thomas Jefferson hierop liet volgen, luidde dat het volk het 
recht heeft zich te ontdoen van een regering die hiermee in strijd is. 
De Amerikaanse verwijzing naar de soevereiniteit van God sluit dus 
de soevereiniteit van de burger op het ondermaanse niet uit.18 Dit in 
tegenstelling tot de Nederlandse verwijzing naar de ‘gratie Gods’, die 
behalve een specifieke kijk op het koningschap voor de confessione-
len vooral een antimodernistische bezwering van de volkssoevereini-
teit inhield en derhalve kon schuren met de opstandige oorsprong van 
het ‘verhaal van Oranje’. Daarom hield Kuyper niet van Jefferson, maar 
sympathiseerde hij met de Republikeinen: die wortelden, zoals hij stel-
de, ‘nog altoos in de beginselen van onze Stadhouder Willem iii’.19

Tot in de jaren 1930 had het ‘verhaal van Oranje’ meer het karak-
ter gehad van een gedeelde raamvertelling, waaraan elke bevolkings-
groep zo haar nadere invulling kon geven. Maar door de oorlog was 
het meer een gemeenschappelijk doorleefd verhaal geworden. Zoals 
De Jong stelde, was het Oranjehuis erdoor genationaliseerd en hier-
door werd Oranje de basis van een civil religion.20 De historicus Jan 
Oegema, die zich later zou verdiepen in de betekenis van de Holo-
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caust voor de Nederlandse civil religion, spreekt van een ‘publieke re-
ligie rond Oranje’, die hij beschrijft als een ‘emotioneel geladen waar-
decomplex dat zich samenbalt in het “Wilhelmus-gevoel”’.21 Hoewel 
het Oranjepatriottisme hiermee redelijk is gekenmerkt, wil dit niet 
zeggen dat het naoorlogse natiebesef er uitsluitend door werd be-
paald. Het is opvallend dat behalve het ‘verhaal van Oranje’ de oor-
logservaringen en eerdergenoemde elementen van nationale trots, 
zoals de Gouden Eeuw, de strijd met de zee en ondernemingszin, ook 
sporen uit het gedachtegoed van de personalistisch geïnspireerde 
‘vernieuwers’ op het natiebesef van na 1945 van invloed waren.22 Dit 
laatste element bood ook de legitimatie voor een bepaalde mentali-
teit waarvan werd verondersteld dat deze het Nederlander-zijn zou 
kenmerken. In dit verband sprak de ‘vernieuwer’ G. van der Leeuw 
van opvoeden tot een ‘nationale gezindheid’.

In dit hoofdstuk beschrijf ik het karakter van de naoorlogse Neder-
landse civil religion en de doorwerking ervan in de samenleving. Hier-
voor besteed ik meer in het bijzonder aandacht aan de naoorlogse 
‘vernieuwers’ omdat zij in de ideeënvorming over de natie een eigen 
inbreng hadden, en aan publicaties waaruit blijkt dat in de eerste 
periode na de oorlog de christelijk-nationale public religion nog veel 
weerklank vond. Een belangrijk element vormt daarbij de betekenis 
van het Oranjepatriottisme voor de duiding en verwerking van de 
Tweede Wereldoorlog. Verder komt de impact aan de orde die de de-
kolonisatie van Indonesië had op het natiebesef, ook waar het de ver-
wachtingen ten aanzien van Oranje betreft als het gaat om de handha-
ving van gezag en orde.

De paradox van de ‘conservatieve vernieuwers’

De ‘vernieuwers’ die zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan-
dienden, hadden zich sinds mei 1945 georganiseerd in de Nederland-
se Volksbeweging (nvb). Vijf van de vijftien leden van het kabinet-
Schermerhorn-Drees behoorden tot de nvb en het merendeel van de 
nvb zou toetreden tot de Partij van de Arbeid toen deze in 1946 werd 

de natie als gezindheid (1945-1950)



198 nederland en het verhaal van oranje

opgericht.23 De affiniteit van koningin Wilhelmina met de ‘vernieu-
wers’ sprak onder meer uit de benoeming van Willem Schermerhorn 
(1894-1977) tot premier. Het gedachtegoed van de nvb vond voorna-
melijk zijn oorsprong in de gesprekken die tijdens de oorlog waren 
gevoerd in kringen van het verzet, van de Nederlandse Unie en van 
de gijzelaars in Sint-Michielsgestel.24 De leden van de nvb behoorden 
veelal tot dezelfde groep van voornamelijk intellectuelen, die al vóór 
de oorlog hadden deelgenomen aan het publieke debat. Ze gingen 
vooral uit van hetzelfde, weinig optimistische mensbeeld en de aan-
dacht ging hoofdzakelijk uit naar dezelfde onderwerpen, waarbij de 
zorg over de ontworteling van de ‘massamens’ en de destructieve ef-
fecten van het ‘atomistische individualisme’ op economie en samen-
leving terugkerende thema’s waren. Kossmanns constatering dat de 
mensen na 1945 verder leefden in de geest van de jaren 1930, gold zeker 
ook voor de ‘vernieuwers’, of het nu koningin Wilhelmina betrof of de 
verontruste intellectuelen.25

Wat Wilhelmina aangaat, was niet direct duidelijk wat ze onder ver-
nieuwing verstond. Hoewel ze volgens haar biograaf nog de mond vol 
had over de noodzaak ervan, kon ze toch niet duidelijk maken wat 
dit zou moeten inhouden. Over een ingrijpende wijziging van de 
Grondwet was ze steeds minder gaan spreken. Op 30 mei 1944 had 
ze tegen de sociaaldemocraat Albarda gezegd dat ze het Nederlandse 
volk niets op wilde leggen. Zij noemde zich ‘een voorstandster van 
vrijheid’.26

De ‘vernieuwers’, onder wie Banning en Schermerhorn, meenden 
het antwoord op de problemen van mens en samenleving te hebben 
gevonden in het personalistisch socialisme.27 De organische manier 
waarop de personalisten dachten over de maatschappij – hun ge-
meenschapsidee als een principiële, wederkerige verantwoordelijk-
heid van mens en gemeenschap en de prioriteit die het zedelijke leven 
kreeg – sprak hen aan.28 Het personalistische gemeenschapsidee zou 
een remedie moeten bieden tegen de ondermijning van de traditio-
nele verbanden ten gevolge van individualisering en massificatie die 
de moderne maatschappij te zien gaf.29 Wat dit aspect betreft en wat 
de visie op het gebied van gezag, tucht, handhaving van de publieke 
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moraal en angst voor hedonisme aangaat, was er verwantschap met 
het antimodernistische karakter van het confessionele gedachtegoed, 
terwijl de ‘vernieuwers’ overwegend ook een herwaardering van de 
godsdienst voorstonden.30

Wat de democratie aangaat, was de strijd tegen de nazi’s ten goede 
gekomen aan de waardering van de Nederlanders voor het parlemen-
taire stelsel, en ook het koningschap zou definitief met de democratie 
verbonden geraken.31 Het zou echter een vergissing zijn te veronder-
stellen dat dit toen in Nederland uitmondde in een uitspraak ten gun-
ste van de volkssoevereiniteit. De volkssoevereiniteit en de mondig-
heid van de burger waren begrippen waarmee de ‘vernieuwers’ weinig 
affiniteit hadden en de confessionelen nog minder. Nog in 1943 had 
een vooraanstaande katholiek als C.P.M. Romme ter voorbereiding op 
de naoorlogse situatie voorstellen gedaan tot wijziging van de Grond-
wet in autoritaire zin.32 De christelijk-nationale interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’, op grond waarvan de volkssoevereiniteit werd 
afgeschilderd als het kwalijke resultaat van de Franse Revolutie, werd 
nog veelvuldig gehoord. Dit in tegenstelling tot de benadering van 
Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel, waarin Oranje als ‘Geu-
zenprins’ werd gewaardeerd vanwege zijn vroeg-democratische in-
breng en waarvan niet veel werd vernomen. Een uitzondering hierop 
was L.J. Rogier, die zelfs stelde dat er een redelijke kans was dat Ber-
kelbach van der Sprenkel met Oranje en de vestiging van de Nederlandse 
staat een definitief beeld had geschetst van Oranje, maar dat deed hij 
pas in een toespraak in 1959.33 In 1945 werd het ‘verhaal van Oranje’ 
niet geplaatst binnen een vernieuwde visie op de democratie en op 
mondig burgerschap en er ontbrak nog steeds een dragende gedachte 
voor de Grondwet. In dit opzicht was er nog niet zo veel veranderd in 
vergelijking met 1898, toen antirevolutionairen en liberalen polemi-
seerden over de vraag of het volk of de vorst soeverein was. Daarom 
bleef de Nederlandse Grondwet het karakter houden van een ‘schik-
kingakkoord’ tussen de elites.34 

In zoverre was 1945 een gemankeerd moment. Hierdoor zou het 
Oranjepatriottisme een conservatieve duiding houden en geassoci-
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eerd blijven met de naoorlogse Nederlandse maatschappij, die traditi-
oneel sterk hiërarchisch was. In 1972 zou Hofland in Tegels lichten deze 
maatschappij aanduiden met ‘het Bestel’, dat hij zou kenmerken als 
een ‘theoretisch open en praktisch gesloten systeem’.35

Nederland als ‘nationale gemeenschap…’

De gemeenschapsgedachte werd door de personalistische ‘vernieu-
wers’ als principe van ordening van toepassing geacht voor wat zij 
zagen als fundamentele levenskringen, namelijk het gezin, de arbeids-
gemeenschap en de natie, en deze werden ook weer niet los van elkaar 
gezien.36 Dit gemeenschapsdenken bleef niet zonder consequenties 
voor het overheidsbeleid. Zo hield het principe van een ‘rechtsorde 
van de arbeid’ in dat de overheid een taak heeft op economisch en so-
ciaal gebied, inclusief de bedrijfsorganisatie, en dat werkers van hoog 
tot laag zouden betrokken worden bij hun bedrijf.37 Tegenover het 
gezin, als kleinste en meest fundamentele levenskring, had de over-
heid eveneens haar verantwoordelijkheid, die vooral neerkwam op 
bescherming van het gezin binnen het kader van de traditionele rol-
patronen. Er was sprake van een brede taakopvatting van de overheid, 
zoals al blijkt uit Schermerhorns nota De Nederlandse natie: verleden, 
heden en perspectieven, waarin hij Nederland definieerde als ‘nationale 
gemeenschap’. Hoewel hij de antithese afwees, ging hij uit van levens-
beschouwelijke verscheidenheid omdat pluriformiteit voor hem deel 
uitmaakte van het Nederlandse natiebesef. De gemeenschapsgedachte 
hield volgens hem echter in dat Nederland op grond van het beginsel 
van ‘nationale saamhorigheid’ of ‘vaderlandse solidariteit’ moest wor-
den georganiseerd en vanuit een paternalistische optiek.38 Zo waren 
filmkeuring en radiocontrole acceptabel, zodat het naoorlogse kli-
maat in het teken stond van een soort gemeenschapsmoralisme.39

In het concept van de natie als ‘nationale gemeenschap’, dat vooral 
de personalisten zo aansprak, paste ook Oranje. Omdat het constitu-
tionele koningschap als instituut het resultaat is van een geleidelijke 
ontwikkeling en tevens uitdrukking geeft aan de historische band 
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tussen het Nederlandse volk en de Oranjedynastie, sloot het wonder-
wel aan bij de veronderstelde, organische ontwikkeling van de samen-
leving. Er was bovendien sprake van geestverwantschap tussen ko-
ningin Wilhelmina, die zich tijdens het interbellum nadrukkelijk had 
gemanifesteerd als ‘leidster van de morele natie’, en de ‘vernieuwers’, 
die een ethisch reveil voorstonden.40 Beiden gingen daarbij van de on-
juiste veronderstelling uit dat het Nederlandse volk de verzuiling zou 
afwijzen. De nvb riep op tot ‘trouw aan Oranje, symbool der nationale 
eenheid, hoofd der constitutionele monarchie en belichaming van de 
wil tot zelfstandigheid van het gehele Nederlandse Gemenebest’.41 De 
niet zo zeldzame aanduiding van ‘landsmoeder’ voor het staatshoofd 
was een premoderne metafoor, die paste bij de natie als ‘nationale ge-
meenschap’, als een uitvergroot gezin, dat net zo goed een premodern 
beeld was. Beide begrippen spraken nogal wat mensen, ook buiten de 
kring van ‘vernieuwers’, aan.42

Het gedachtegoed van de ‘vernieuwers’, inclusief het in deze kring 
levende natiebesef, is te vinden bij G. van der Leeuw, die zijn perso-
nalistische visie tijdens de oorlog schetste in het boek Balans van Ne-
derland, dat in 1945 verscheen. Voor de oorlog was Van der Leeuw een 
prominente, hervormde theoloog van christelijk-historischen huize. 
In 1945 werd hij lid van de nvb en trad hij als minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen toe tot het kabinet-Schermerhorn-
Drees.43 De ideologische verwantschap van zijn opvattingen met het 
confessionalisme springt direct in het oog. Als tekortkomingen van 
de moderne tijd had hij in de jaren 1930 al gewezen op het ontbre-
ken van ‘gemeenschap, gezag en geloof ’, waardoor het zou ontbreken 
aan commune mesure.44 Hij beschouwde de verzuiling als strijdig met 
zijn natiebesef omdat die mooie zuilen ‘nauwelijks meer een gemeen-
schappelijk Nederlandsch dak’ zouden schragen.45

Van der Leeuw propageerde het Nederlanderschap als een ‘nieuwe 
gezindheid’, waarin gemeenschapsgedachte, consensusbereidheid, 
zorg om de publieke moraal en een vurig Oranjepatriottisme nauw 
met elkaar waren verweven tot een civil religion rond Oranje.46 Hij 
zag het Nederlandse volk als een gemeenschap en het Nederlander-
schap als een opdracht. Daarbij was een taak weggelegd voor de 
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elite om de massa op te voeden, en hij bepleitte van overheidswege 
een ‘actieve cultuurpolitiek’, waarbij onderwijs, jeugdvorming en ge-
zins- en cultuurbeleid in het teken zouden staan van volksverheffing 
en vaderlandsliefde. Van der Leeuws afwijzing van de antithese en 
zijn ‘doorbraak’ naar de PvdA betekenden voor hem allerminst een 
voorkeur voor een neutrale overheid.47 Hij wees, met een beroep op 
José Ortega y Gasset, op de ‘onmisbaarheid van een geloof voor alle 
menschelijke existentie’, en daarom diende het Nederlandse volk zich 
te bekeren.48 Zijn ideeën waren namelijk nog sterk gekleurd door de 
typische, christelijk-nationale visie zoals deze in kringen van de chu 
voorkwam. Dat deze benadering nogal wat hervormden aansprak, zo-
als Van der Leeuw, Banning, Schermerhorn en Kraemer, is opvallend, 
maar ook weer niet verbazingwekkend. Op grond van de traditie van 
de Nederlands-hervormde Kerk als volkskerk leefde onder hervorm-
den de veronderstelling een bijzondere verantwoordelijkheid te heb-
ben tegenover de Nederlandse natie. Uit de publieke stellingname 
van de hervormde kerk en van afzonderlijke hervormde theologen 
blijkt dat dit besef zich na de oorlog juist bijzonder sterk deed gel-
den.49 Onder degenen die uit christelijk-historische kring ‘doorbra-
ken’ naar de PvdA, waren er die hoopten daarmee een herkerstening 
van de natie tot stand te brengen.50

Ook in Van der Leeuws voorbehoud tegenover de democratie en in 
zijn waardering van het Oranjekoningschap klonk zijn christelijk-his-
torische afkomst door.51 Zo was voor hem de vergelijking van het Isra-
el uit de tijd van David met het Nederland uit de tijd van Willem van 
Oranje even voor de hand liggend als de betrokkenheid van de Neder-
landse natie op Oranje. Als wetenschapper had hij zich verdiept in de 
betekenis van mythen voor een volk, en het ‘verhaal van Oranje’ duid-
de hij als zodanig: ‘De naam Oranje zegt den gemiddelden Nederlan-
der meer dan een geheel staatkundig stelsel […]. Met het uitspreken 
van dien naam spreekt iedere Nederlander iets van zichzelf uit, dat 
tegelijk meer is dan hij zelf. Met het uitspreken van dien naam beves-
tigt hij zijn geschiedenis, bepaalt hij zijn heden en duidt hij zijn geloof 
in de toekomst. Oranje is de mythe van ons Nederlandsch staatsbe-
stel: de kracht van het verleden, die zich in het heden openbaart.’52 
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Het mythische aspect van het koningschap en het ‘verhaal van Oranje’ 
waren beide voor hem van betekenis. Zo zei hij, meer specifiek in ver-
band met het koningschap, over de koning onder meer: ‘De macht 
van zijn volk wordt door hem gedragen. Het wezen van zijn volk leeft 
in hem. Men nadert hem met eerbied, niet om wat hij is, maar om wat 
hij draagt. Hij is inderdaad een “symbool”, maar in den echten zin des 
woords: niet een decoratieve figuur, doch een drager van de schatten 
van zijn volk.’53 Over Wilhelmina zei Van der Leeuw: ‘In haar persoon 
werd alles wat Oranje voor ons beteekent, weer helemaal levend. Ik 
vergis mij wel niet, wanneer ik in die persoon tevens de belichaming 
zie van twee wenschen, die een groot deel van ons volk diep bewegen: 
den wensch naar waarachtige volkseenheid en den wensch naar een 
echt nationaal christendom.’54

Hoezeer de ideeën over Nederland als ‘nationale gemeenschap’ zich 
toen bevonden in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 
met het accent op traditie, is terug te vinden bij een ‘vernieuwer’ als 
Van der Leeuw, wiens gedachtegoed duidelijk antimodernistische 
trekken had en die desondanks als zeer progressief gold en binnen de 
PvdA een man van gezag was. Ondanks de verminderde invloed van 
het protestantisme leek de doorwerking van de orthodox-protestant-
se public theology binnen het Oranjepatriottisme als civil religion nog 
onevenredig groot. De geschetste ideologische raakvlakken tussen or-
thodoxe protestanten en rooms-katholieken en tussen personalisten 
van confessionelen en sociaaldemocratischen huize vergemakkelijk-
ten dit. Hoewel pluriformiteit het uitgangspunt bleef, was er grosso 
modo overeenstemming over wat als ‘rechtgeaard Nederlands’ zou 
kunnen worden beschouwd. We zullen zien dat hiertoe ook een als ge-
meenschappelijk veronderstelde levensstijl werd gerekend. Hierdoor 
kon in het naoorlogse Nederland nog enige tijd een soort van ‘chris-
telijk-nationaal light’ als Leitkultur fungeren.55 Omdat het culturele 
conservatisme na de oorlog, mede onder invloed van de ‘vernieuwers’, 
aanvankelijk opnieuw een krachtige impuls leek te hebben gekregen, 
is het niet zo verbazingwekkend dat Bannings ‘herformulering’ van 
de sociaaldemocratie in linkse kring hier en daar irritatie opriep en 
dit zou toenemen in de jaren 1960.56 De ‘vernieuwers’ en confessione-
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len hadden echter niet alleen antimodernistische trekken gemeen, 
ze vonden elkaar ook in hun consensusbereidheid ten dienste van de 
wederopbouw. Al direct na de oorlog zou er daarom van het ‘polder-
model’ kunnen worden gesproken. Dit ging samen met een sterk be-
sef dat economische en sociale modernisering onontkoombaar was en 
dat er niet aan te ontkomen viel om met de tijd mee te gaan, zelfs waar 
dit zou kunnen schuren met het culturele conservatisme dat het Ne-
derlandse ‘Bestel’ kenmerkte.

‘...met een veronderstelde, gemeenschappelijke levensstijl’

De doorwerking van deze nationale gezindheid was op veel plaatsen 
in de samenleving merkbaar. Het naoorlogse jeugdbeleid dat Van der 
Leeuw had geïnitieerd, was bijvoorbeeld sterk nationaal gericht. Na 
zijn vertrek uit de regering in 1946 echode zijn ‘actieve cultuurbeleid’ 
nog geruime tijd na. Er kwam een nationale jeugdorganisatie, de Ne-
derlandse Jeugdgemeenschap (njg), waarbij de erkende jeugdorga-
nisaties waren aangesloten. Zoals de aanduiding ‘gemeenschap’ in de 
naam van de njg als nationale organisatie paste bij de ideologische 
inkleuring van het toenmalige natiebesef, was dit tevens het geval met 
het logo, de oranje cirkel, die de organisatie als symbool koos. Oranje 
hoorde hier gewoonweg bij.

Onder invloed van de verzuilde, confessionele organisaties bleef de 
njg een gezelschap met een gevarieerde levensbeschouwelijke ach-
tergrond, en de centrale leiding, die nooit veel heeft voorgesteld, zou 
uiteindelijk geheel verwateren. Dit liet onverlet dat de aangesloten 
jeugdorganisaties ondanks hun verschillende achtergronden opval-
lend eensgezind waren in hun streven om de Nederlandse jeugd zede-
lijk te vormen op basis van een gedeeld, puriteins-burgerlijk waarde-
en-normenpatroon. Hierover bestonden eigenlijk geen diepgaande 
verschillen van inzicht, noch tussen de afzonderlijke, verzuilde orga-
nisaties, noch tussen de elites en het grote publiek. Deze relatieve ho-
mogeniteit rechtvaardigt de conclusie dat een bepaalde gezindheid, 
dat wil zeggen een gezamenlijke inzet voor de wederopbouw en een 
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gemeenschappelijke levensstijl – die vooral lag op het terrein van de 
publieke moraal –, deel uitmaakte van het natiebesef en daarmee de 
civil religion rond Oranje nader bepaalde.57 Deze ‘gezindheid’, die Van 
der Leeuw propageerde, zou – in de zin van nationale geestverwant-
schap – kunnen worden vergeleken met ‘the American way of life’ 
waar de Amerikanen zich in herkennen.58 De verzuiling sloot dit in 
Nederland niet uit!

Het nationale karakter van de njg bleek ook uit de personele ban-
den die er waren met het Nationaal Instituut. Van der Leeuw stond 
met zijn personalistisch getoonzette, cultuurnationalistische ideeën 
namelijk niet alleen.59 Gelijksoortige opvattingen leefden ook in krin-
gen van het verzet. Omdat de overtuiging heerste dat het vóór de oor-
log had ontbroken aan gemeenschapszin en nationaal besef, stelde 
men zich hier nadrukkelijk op als hoeders van de nationale gedachte. 
Nog tijdens de oorlog was het idee ontstaan om daartoe een apart Na-
tionaal Instituut in het leven te roepen. Het Nationaal Instituut is hier 
interessant omdat de relatie tussen Oranje en het Instituut inzicht kan 
geven in de betrokkenheid van Oranje bij het natiebesef in de naoor-
logse periode. Dit particuliere instituut zou namelijk moeten functio-
neren als ‘een centrale organisatie tot verdieping van het nationaal be-
wustzijn en tot versterking van de nationale saamhorigheid’. Er werd 
gesproken van ‘nationaal bewustzijn’, ‘nationale gedachte’, ‘nationaal 
besef ’, ‘nationale gezindheid’ en ‘vaderlandsliefde’, maar nationalisme 
as such had in deze kring een negatieve klank.60 De initiatiefnemers 
zagen het Nationaal Instituut zelfs als ‘een der hoofdpijlers van wat 
H.M. de Koningin noemde: “een nieuw en herboren Nederland”’. Ze 
zagen voor het Instituut vooral een taak weggelegd op cultureel en 
geestelijk gebied.61

Deze behoefte zich nationaal te organiseren en op de natie te rich-
ten, deed zich vaker gelden. Ook onder de vrouwen in het verzet 
leefde de overtuiging dat het ‘landsbelang’ de onderlinge verschil-
len diende te overstijgen. Daarom had Marie Anne Tellegen in 1944 
bijvoorbeeld het initiatief genomen tot de oprichting van het Neder-
lands Vrouwen Comité (nvc).62 Mr.Tellegen, een ‘prominente femi-
niste’ die zich tevens in het verzet had bewezen, werd als eerste vrouw 
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door koningin Wilhelmina benoemd tot directeur van het Kabinet 
der Koningin.63 Er liepen dus korte verbindingslijnen tussen Oranje 
en degenen die zich nationaal opstelden, en herhaaldelijk waren er 
blijken van sympathie. Er is sprake van wederzijdse betrokkenheid en 
van verwevenheid. Tekenend voor de vanzelfsprekendheid van de as-
sociatie van de natie met Oranje en dan ook weer voor de plaats die 
prins Bernhard in deze kringen innam, was zijn benoeming tot voor-
zitter van het Instituut. Gelet op de sympathie die Wilhelmina had 
voor het gedachtegoed van het Instituut, en gegeven haar overtuiging 
dat het hof ‘een door de traditie bepaalde verantwoordelijkheid had 
voor de culturele ontplooiing van het Nederlandse volk’, acht de his-
toricus J. Verheul het aannemelijk dat zij de prins heeft gestimuleerd 
zich met culturele aangelegenheden te belasten. In elk geval ging de 
prins enthousiast in op het verzoek het voorzitterschap van het Natio-
naal Instituut op zich te nemen.64 Zoals prinses Juliana voorzitter was 
van de zeer kort bestaande, sociaal-charitatieve instelling Volksherstel. 
In de stichtingsakte van het Nationaal Instituut, van 1945, met onder 
meer de verwijzing naar ‘gevoel voor verantwoordelijkheid voor eigen 
en anderer welzijn’, was de invloed van het personalisme weer merk-
baar.65 Uit de introductie van prins Bernhard in het maandblad Bin-
ding, dat door het Nationaal Instituut werd uitgegeven, blijkt dat ook 
de prins (of zijn ghostwriter) zich het personalistisch getoonzette jar-
gon van de cultuurnationalisten al aardig eigen had weten te maken:

Men mag het dan ook een geluk noemen, dat de verzetsstrijd van de 
jaren ’40-’45 niet uitsluitend een n e g a t i e f karakter heeft gedragen, 
maar dat deze strijd op leven en dood vele Nederlanders tot bezinning 
heeft gebracht omtrent de zedelijke en geestelijke beginselen, die aan 
ons volksbestaan ten grondslag liggen. [...] Helaas zijn er nog velen, 
die de les van deze oorlog niet hebben geleerd, het eerst aan zichzelf 
denken en hun medemensen en hun land op de tweede plaats stellen. 
Toch m o e t e n die beginselen, waarvan wij ons in ’t verzet scherper 
dan ooit bewust zijn geworden, zegevieren over de geest van zelf-
zucht.66
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Eveneens kenmerkend voor de invloed van het personalisme is dat 
ook in Binding het woord ‘gemeenschap’ weer veelvuldig opdook.67 
Een openingsartikel van Binding was zelfs gewijd aan ‘De radio en het 
gemeenschapsleven’.68 Tegenover de oppervlakkigheid van de mas-
sacultuur werd de waarde van het eigen culturele bezit geplaatst. 
Hieronder viel behalve de vaderlandse geschiedenis, de ‘eigengeaarde 
staatsinstellingen’, nationale symbolen, gedenktekens en geritualiseer-
de vieringen, ook de volkscultuur en daarom verdienden volksmuziek, 
volksdans, volkstoneel en dergelijke steun.69 Bovendien werd ervan 
uitgegaan dat invloeden vanuit andere culturen – ook de jazz van de 
Amerikaanse bevrijders, en de daarmee verwante moderne dansen – 
de nationale volksgemeenschap wel eens zouden kunnen bedreigen.70 
Zelfs Van der Leeuw, toch een intellectueel van internationale allure 
en iemand die bovendien nadrukkelijk aangaf openheid naar buiten 
als een kracht van Nederland te zien, huldigde dit soort van opvattin-
gen. Behalve dat hij niets zag in kosmopolitisme, vreesde hij de popu-
laire cultuur van buiten Europa. Zo waardeerde hij wel de traditionele 
volksdansen, maar hij vond het maar niets dat ‘jongens en meisjes die 
dansen willen, niets anders kennen dan de nieuwste negerproduc-
ten’.71

Wat de nationale eenheid aangaat, meende het Nationaal Instituut 
het ijzer te moeten smeden toen het in die naoorlogse periode nog 
heet was. Het organiseerde daartoe een groots congres in Nijmegen 
van 28 tot en met 30 augustus 1946 over ‘de toekomst der Nederlandse 
beschaving’. In de inleidingen van de diverse sprekers klonk nog de 
zorg om de atomisering na, zoals deze al in de jaren 1930 te horen was 
geweest, evenals pleidooien voor een sterker nationaal besef. De so-
cioloog Kruijt vond dat het gezin, evenals nieuwe verbanden als het 
verenigingsleven en de natie, tegenwicht bood tegen de atomisering. 
Wel vond hij dat de zuilenstructuur te maken had met het zwakke 
nationale gevoel dat er in Nederland zou bestaan.72 Voor De Vries 
Reilingh had het ‘wekken van nationaal besef ’ eveneens prioriteit en 
hij wees daarvoor onder meer op de betekenis van de vaderlandse ge-
schiedenis.73

Ook de voorstanders van het traditionele zuilenstelsel kwamen aan 
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het woord, zoals de antirevolutionair H. Algra, die waarschuwde te-
gen de keuze van de ‘grootste gemene deler’ en die wees op het gevaar 
dat de nationale verscheidenheid weg zou worden genivelleerd. Dit 
geluid klonk ook in het land. Pieter de Zeeuw (1890-1968) bijvoor-
beeld, die eind 1945 in Onze scholen en het verzet enthousiast verwees 
naar de eenheid die er was geweest tegen Duitsland, bekritiseerde te-
gelijkertijd scherp ‘de eenheidsidee waarmee men thans allerwegen 
wuift’, omdat hij dit als een bedreiging zag van het christelijk onder-
wijs.74 Door de uitslag van de verkiezingen van mei 1946, die overdui-
delijk hadden aangetoond dat het zuilenstelsel nog onaangetast was, 
stond deze benadering sterker dan de ‘vernieuwers’ lief was. Wat de 
‘doorbraak’ betreft, was voor hen het tij verlopen. Prins Bernhard had 
als voorzitter in zijn openingstoespraak een veilige uitgangspositie 
gekozen. Zich beroepend op Huizinga’s ‘Geestesmerk’, noemde hij als 
doel van het congres ‘nationale wederopbouw op cultureel terrein’. 
Hij wees op de ‘diepgaande principiële verschillen’ die er tussen Ne-
derlanders bestonden. Hij achtte het wel denkbaar dat er overeen-
stemming zou worden bereikt ‘over bepaalde praktische richtlijnen’ 
voor de oplossing van een ‘aantal culturele problemen van ons volk’.75

Veel verder zou het Nationaal Instituut niet komen. Hoewel het bij 
oprichting had gesteld als ‘centrale instelling’ vooral te willen ‘dienen’, 
had deze bescheidenheid de verzuilde organisaties niet overtuigd.76 
Het is daarom niet zo verwonderlijk dat het Instituut het congres niet 
lang heeft overleefd. Al in begin 1947 was het afgelopen. Prins Bern-
hard, voorzitter van het Instituut, bekeek het allemaal wat pragma-
tisch. Toen de weerstand tegen de activiteiten van het Instituut bleef, 
concludeerde hij al na een jaar: ‘Jongens, laten we het maar opgeven. 
Het ligt gewoon de Nederlanders niet.’77

Een gedeelte van de taak van het Instituut zou worden overgenomen 
door het Prins Bernhard Fonds. Dit was in de oorlog, op 10 augustus 
1940, opgericht als fonds om gelden te verzamelen voor de aanschaf 
van vliegtuigen en ander oorlogsmaterieel en werd ook wel als ‘Spit-
fire Fonds’ aangeduid. In 1946 ontstond vanuit de boezem van het In-
stituut het idee om het Prins Bernhard Fonds om te vormen tot een 
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fonds voor ‘culturele wederopbouw’, in eerste opzet om het Nationaal 
Instituut te steunen. Maar uiteindelijk werd het de opvolger ervan, 
met als slogan: ‘Een vrij volk leeft uit eigen kracht. Het Prins Bernhard 
Fonds: voor geestelijke en culturele weerbaarheid.’ Na zijn ervaringen 
met het Nationaal Instituut wenste prins Bernhard wel regent te wor-
den, maar ‘in ieder geval geen actieve rol te spelen’.78

Volgens de imagined community die Nederland was en is, betekende 
nationale eenheid voor de Nederlanders nog steeds eenheid in ver-
scheidenheid. Dit sloot de eerder gesignaleerde gemeenschappelijke, 
zeer moralistische levensstijl als onderdeel van het naoorlogse natie-
besef en daarmee als aspect van de civil religion niet uit. Al direct na 
de oorlog heerste in brede kring verontrusting over de veronderstelde 
‘zedelijke verwildering’ die het gevolg zou zijn van de ontregeling en 
ontreddering die de oorlog had gebracht.

Ook Oranje deelde in deze gezindheid en droeg haar uit. Zo zei prin-
ses Juliana op de eerste Bevrijdingsdag (5 mei 1946) in een radiotoe-
spraak onder meer: ‘Dicht bij huis ligt voor velen een belangrijke taak. 
Waarom moeten moeders van grote gezinnen zich overwerken, waar-
om kunnen zij nergens hulp vinden, terwijl talloze meisjes dromen 
over het uitvliegen naar verre landen? Waarom zijn losse karweitjes 
tegen onevenredig hoge lonen zo in trek en schuwen velen een oplei-
ding tot een vak, waarbij zij zich moeite geven, maar dat uiteindelijk 
arbeidsvreugde geeft en een basis voor het leven vormt? De hand aan 
de ploeg slaan en vreugdevol te arbeiden vormt niet alleen een ba-
sis voor het leven van ieder afzonderlijk, maar tevens een fundament 
voor onze samenleving.’79

Op zichzelf was het niet zo verbazingwekkend dat de bevrijdings-
roes onder jongeren en de stedelijke, vooral Amsterdamse ‘bohème’ 
had geleid tot een ‘dolle dwaze zomer’.80 Maar de omgang van jonge 
Nederlandse vrouwen met Canadese militairen had al in de zomer van 
1945 tot heftige verontwaardiging geleid.81 Zo werd onder meer in ar-
tikelen in Binding, het orgaan van het Nationaal Instituut, uitgebreid 
gewaarschuwd tegen zedelijke verwildering. Disciplinering was het 
motto. ‘Gezinsherstel is nationaal herstel’, heette het zelfs in 1946.82 
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De Gezinsweek die in hetzelfde jaar door de kerken werd georgani-
seerd, kreeg op 21 oktober ondersteuning van prinses Juliana met een 
radiotoespraak. Zij sprak onder meer de volgende woorden: ‘Slechts 
wie de levenskunst verstaat in eigen gezin, is in staat die ook toe te 
passen in groter verband. Het gezin is immers het fundament van ons 
gehele maatschappelijke leven. Daar leren wij ons aanpassen, onszelf 
wegcijferen, ons deel van een geheel voelen, kortom wij leren daar ei-
genschappen, die wij als goede leden van het grote Nederlandse gezin 
zozeer nodig hebben. Werken niet zo gezinsverhoudingen door in ons 
volksleven?’83

Dit gemeenschapsmoralisme is kenmerkend voor het klimaat in 
die jaren, en hierop is vaker gewezen.84 Het is hier in zoverre relevant 
voor het natiebesef dat het niet alleen verbindend werkte maar ook 
nadrukkelijk uitsloot. Groepen die bijvoorbeeld een vrijere seksuele 
moraal voorstonden, zoals deze in kringen van de Nederlandse Ver-
eniging voor Seksuele Hervorming (nvsh) leefde, en ook communis-
ten, konden volgens de toenmalige natiebeleving eigenlijk geen goe-
de Nederlanders zijn.85 Alleen in een blad als De Vlam – in de marge 
van links – klonken met enige regelmaat meer non-conformistische 
geluiden, maar die reikten niet ver en zo ze al werden gehoord, wer-
den ze door de overgrote meerderheid van de burgers veroordeeld.86 
Hierin paste dat vertegenwoordigers van avant-gardistische kunst en 
van de moderne literatuur vooral een afwijzend onthaal vonden.87

In het gemeenschapsmoralisme toonde de verzuilde Nederlandse 
natie zich aanmerkelijk homogener dan verontruste, nationale ‘ver-
nieuwers’ zoals Van der Leeuw cum suis onderkenden; maar de intel-
lectuele en artistieke avant-garde viel er wel buiten.88 Door de verwe-
venheid van dit culturele conservatisme met begrippen als natie en 
nationaal – inclusief alles wat met Oranje van doen had – was het nati-
onale voor de avant-garde en voor meer radicale intellectuelen in Ne-
derland minder aantrekkelijk. Dit gold al voordat de jaren 1960 zich 
aandienden.



211

‘Het is Oranje, het blijft Oranje…’

Volgens Jan Oegema was de aantrekkingskracht van de civil religion 
rond Oranje dat die haar ‘toevlucht zocht tot de zoete leugen van een 
volk dat saamhorig de gesel had verdragen en eendrachtig de rug had 
recht gehouden’.89 Maar dit lijkt wat al te gemakkelijk geoordeeld. Het 
verdriet, de doorstane angsten, de geleden ontberingen en vernederin-
gen van de achterliggende vijf jaren, kortom de verschrikkingen van 
oorlog en bezetting, vroegen voor de verwerking ervan vooral voluit 
gedeelde verontwaardiging, liefst daarbij enig streven naar zingeving 
in collectief verband, en dit verdroeg vooralsnog geen nuanceringen 
of kritische zelfreflectie.

Daarom is het wel verklaarbaar dat de eerste jaren na de oorlog niet 
meteen in het teken stonden van zelfkritiek. De Nederlanders waren 
nog volop bezig met de verwerking van de eigen oorlogservaringen en 
wilden de oorlog veelal eigenlijk zo snel mogelijk achter zich laten.90 
Ze toonden vaak weinig belangstelling voor de verhalen van anderen, 
of het nu Engelandvaarders betrof, repatrianten uit Nederlands-Indië 
of joodse overlevenden uit de kampen. Er werden zelfs verschijnselen 
van toegenomen antisemitisme gesignaleerd.91 Nederland ging aan de 
slag en wilde vooral niet te diep graven. Er werd wel tamelijk gauw 
gesproken van ‘de kater van de bevrijding’. Maar dat had dan vooral 
betrekking op de teleurstelling in kringen van het verzet over hun 
tegenvallende invloed na de oorlog, over de tekortschietende zuive-
ring en over de mislukking van de vernieuwing, en niet op de houding 
van de Nederlanders zelf tijdens de oorlog.92 Zelfkritiek, zoals van de 
Groningse theoloog en ethicus Hendrik van Oyen, die de Nederlan-
ders verweet tegenover de Duitsers ‘toegevend, slap, meegaand, on-
derworpen’ te zijn geweest, sloeg dan ook niet aan.93 Zoals eerder aan 
de orde kwam, werd de meer cynische toon, zoals deze in de ‘officiële’ 
literatuur te vinden is, allerminst gewaardeerd.

Ook de populariteit van een schrijfster als Willy Corsari, die in Die 
van ons (1946) het leven beschreef van gewone Nederlanders in be-
zettingstijd en het daarbij niet zozeer in de diepte zocht, geeft aan dat 
de behoefte aan analyse en reflectie zich nog nauwelijks deed gelden. 
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Hetzelfde geldt voor De laars op de nek (1945) van Maurits Dekker, 
waarbij van zeer simpele zwart-wittegenstellingen werd uitgegaan.94 
Overigens wil dit niet zeggen dat de Engelandvaarders en verzets-
mensen die herinneringen publiceerden, zich uitsluitend aan succes-
verhalen waagden. Agnes Dessing wijst erop dat in boeken als Tegen de 
vlagen van den oostenwind van Erik Michielsen en Studenten onder be-
zetting van F.W. Blasé, die in het teken stonden van onderdrukking en 
verzet, ook het eigen falen aandacht kreeg.95 Maar de populaire trend, 
waar de Nederlanders behoefte aan hadden, kwam erop neer dat de 
Nederlanders goed waren geweest, behalve uiteraard de nsb’ers.

Omdat het nationale verleden en meer in het bijzonder het ‘verhaal 
van Oranje’ gedurende de oorlogsjaren een bron van inspiratie was 
gebleken, is het niet verbazingwekkend dat deze oriëntatie zich voor 
de meeste Nederlanders na de bevrijding niet direct wijzigde. Inte-
gendeel, ook voor de collectieve verwerking van de oorlog zou het 
‘verhaal van Oranje’ opnieuw van grote betekenis zijn. Het Oranjepa-
triottisme, als civil religion, zou in de eerste periode na 1945 de kijk op 
de Tweede Wereldoorlog nog in hoge mate bepalen. Hoezeer dit het 
geval was in orthodox-protestantse kringen, bleek op de eerste Alge-
mene Vergadering na de oorlog van de Bond van Christelijke Oranje-
Verenigingen. Deze vond plaats op 10 juli 1946, een verwijzing naar 10 
juli 1584, toen Willem van Oranje werd vermoord. Bij de herdenking 
van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd naar Oranje 
verwezen ‘opdat zijn voorbeeld ons bezielen moge’ en de spreker me-
moreerde: ‘Alleen in Gods licht wordt de geschiedenis van Nederland 
en Oranje recht verstaan.’96 De analogie was duidelijk: ‘Wat we geleden 
hebben onder de Spanjaarden en Fransen, ontmoetten we weer onder 
de Duitsers. Men behoeft de namen Philips ii, Inquisitie, Napoleon, 
goudsbloemen, maar om te zetten in Hitler, Gestapo en witte anjers 
om de tijd der bezetting ten voeten uit te tekenen.’97

Dat dit in orthodox-protestantse kring zo werd beleefd, was voor de 
hand liggend omdat dit aansloot bij de hier bestaande traditie. Maar 
het ging duidelijk om een algemener levend gevoel, dat was gewor-
teld in een gedeelde historie. Dat de interpretatie van de vaderlandse 
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geschiedenis zelfs al vóór de oorlog de neiging in zich droeg om de 
Tweede Wereldoorlog te gaan vergelijken met de eerdere strijd tegen 
Spanje – en dat niet alléén bij orthodox-protestanten –, blijkt bijvoor-
beeld uit het tweede couplet van het gedicht Voor West-Europa van 
Adriaan Roland Holst, dat als waarschuwing aan West-Europa nog in 
1939 verscheen:

Van hier, waar Geuzen, waar Oranje,
de jood Spinoza, en Rembrandt,
en tachtig jaren tegen Spanje
geboekt staan, vanuit dit oud land
ziet men Europa’s grootheid slechten
voor slaventoekomst-in-de-maak:
een volk van knechten komt de wereld knechten
tot onderworpenheid aan de onderkaak.98

Deze al aanwezige tendens was gedurende de oorlogsjaren alleen maar 
versterkt. De verwijzingen door de koningin, Radio Oranje, de onder-
grondse pers en door het verzet naar het gedeelde, uiterst moeilijke 
maar heldhaftige verleden waren immers legio geweest. Hoewel ook 
de Franse tijd wel werd genoemd, overheerste de verwijzing naar de 
Spaanse overheersing. De inkleuring na de bevrijding van de strijd 
tegen de Duitsers naar analogie van de heldenstrijd tegen de Span-
jaarden, was daarom voor de hand liggend. De Tweede Wereldoor-
log werd een reprise van de Tachtigjarige Oorlog, en daarmee was het 
opnieuw een epische strijd tussen goed en kwaad. Zo kon de Tweede 
Wereldoorlog zich tevens tot nieuwe mythe ontwikkelen. In dit per-
spectief moet ook de waardering van actoren als Oranje, het verzet en 
de natie worden gezien. Omdat deze visie leefde bij Wilhelmina, bij 
de grootste verzetsorganisaties en bij de elites, zou het officiële beleid 
erdoor worden bepaald. Oranje, het verzet en de overheid waren de 
dragers van deze naoorlogse invulling van de civil religion rond Oran-
je. De aanzet hiertoe is al te vinden in de eerste richtlijnen voor de her-
denking zoals deze op scholen zou moeten plaatsvinden in 1946. Het 
blijkt bijvoorbeeld ook uit de ideeën zoals die leefden bij de Nationale 
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Commissie en het sprak al uit de eerste herdenkingen van oorlog en 
bezetting na 1945.99 Oranje, het verzet en de eensgezinde natie – als het 
erop aankwam toch nog steeds christelijk – herdachten in dankbaar-
heid op 4 mei de gevallenen; eensgezind, net zoals men de bezetter 
had weerstaan. Dit was het beeld dat Wilhelmina in haar toespraken 
via Radio Oranje had opgeroepen en waaraan graag werd vastgehou-
den, hoewel ook na de bevrijding verschillen van inzicht schering en 
inslag waren.

In dit accentueren van het verzet tegen de gemeenschappelijke vij-
and paste ook de herdenking van de Februaristaking op het Water-
looplein in Amsterdam op 25 februari 1946. Hier kwamen naar schat-
ting 50.000 mensen op af, onder wie koningin Wilhelmina. Ook zij 
droeg bij tot de canonisering van deze staking als voorbeeldig staaltje 
van opoffering en nationaal verzet, zoals De Haan het noemt.100 Ko-
ningin Wilhelmina besloot namelijk een jaar later om het wapen van 
Amsterdam als motto te geven: ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’. 
Voor haar was het immers haar ‘heldenvolk’. Ook voor het publiek was 
dit een vanzelfsprekende benadering. De tentoonstelling in de Nieu-
we Kerk, Weerbare democratie, georganiseerd ter gelegenheid van de 
herdenking van de Februaristaking door de Grote Advies Commissie 
van de Illegaliteit, trok 160.000 bezoekers.101

Overigens ging het niet om heldendom sec bij Wilhelmina, maar 
was het gerelateerd aan het offer voor de natie. In het pogen het ver-
lies van gevallen militairen en verzetsstrijders zin te geven, werd bij 
herhaling door Wilhelmina en ook anderen gewezen op de beteke-
nis van hun offer voor de overlevenden. De antropoloog en socioloog 
Rob van Ginkel, die veel herdenkingstoespraken voor zijn onderzoek 
doornam, spreekt in dit verband van de ‘zaadmetafoor’.102 Die vindt 
zijn oorsprong in het evangelie van Johannes (12:24), waar Jezus met 
verwijzing naar zijn lijden zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien 
de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.’ De koningin eerde op 21 
januari 1943 in een rede voor Radio Oranje ‘allen die het grote offer 
brachten, dat eens zaad zal blijken te zijn, waaruit een waarlijk vrij 
en groot vaderland en Rijk zullen voortkomen’.103 In 1947 sprak zij bij 
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de herdenking van omgekomen verzetsstrijders op de Woeste Hoe-
ve in dezelfde geest: ‘Dit is de dag van nationale bezinning, de bron, 
waaruit geslachten de kracht zullen putten tot het in nationale eens-
gezindheid verwezenlijken van de taak, die ook de gevallenen voor 
ogen stond: de vernieuwing van ons volksbestaan.’104 Hier worden de 
natie, de offers en het doorstane leed in een zingevende samenhang 
verondersteld.

De Tweede Wereldoorlog als reprise van de Tachtigjarige Oorlog en 
als ongecompliceerd heldenepos werd ook bevestigd in de populaire 
literatuur. Of zoals Herman Pleij het stelt: ‘“Wij” vochten in alle een-
voud als leeuwen en vertrouwden daarbij op God en op Oranje.’105 Dit 
geluid klonk al in 1945 door in Vrij, een brochure voor de jeugd, van 
eerdergenoemde Pieter de Zeeuw, een christelijke schoolmeester uit 
Nijkerk. Hierin werd de loftrompet gestoken over het Oranjehuis. Het 
motto luidde: ‘Oranje ging... ’t werd slavernij; Oranje keerde... en ’t land 
was vrij!’ Ook hier zien we dat de strijd tegen de Duitsers werd ver-
geleken met de strijd van vier eeuwen ervoor, tegen de Spanjaarden. 
De Zeeuws boodschap eindigde met een opdracht en wel deze: doen 
wat er gedaan moet worden: ‘Nederland weer opbouwen, Nederland 
uitdragen over de wereldzeeën, Nederland weer maken tot dat plekje 
grond, waarvoor je niets ter wereld zou willen ruilen. Met Gods ze-
gen en Oranjes beproefde leiding, zal jong Nederland de weg naar de 
nieuwe glorie inslaan en afleggen.’106 Voor een protestants-christelijk 
onderwijzer als De Zeeuw hield de Tweede Wereldoorlog een beves-
tiging in van het christelijk-nationale concept dat het geschiedenis-
onderwijs op christelijke scholen van oudsher kleurde. Ook voor de 
vlucht van de koningin naar Londen in mei 1940 had hij een parallel, 
en wel het voorbeeld van ‘den groten Eersten Oranje, den Vader des 
Vaderlands, die naar den Dillenburg uitweek, toen Alva’s tirannie hem 
dreigde te grijpen’.107

Deze tendens om de jeugd al vroeg in aanraking te brengen met dit 
door de oorlog gerevitaliseerde Oranjepatriottisme deed zich op al-
lerlei plekken in de samenleving gelden. Bijvoorbeeld in het jonge-
renblad Met Vlag en Wimpel, dat net als Binding werd uitgegeven door 
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het Nationaal Instituut. Het was bedoeld om jongeren tussen twaalf 
en vijftien jaar nationaal besef en saamhorigheid bij te brengen. Hier-
in kregen, behalve specifiek Hollands geachte thema’s, oorlogsherin-
neringen de aandacht. Ook de Oranjes werden veelvuldig besproken; 
zeker als een Oranje ook nog een opbouwende tekst over de natie te 
berde had te brengen. Anne H. Mulder vertelde bijvoorbeeld in de 
‘portrettengalerij’ over het bezoek van de koningin in 1942 aan Ca-
nada en de Verenigde Staten, waar zij had gezegd dat zij in Amerika 
wilde ‘getuigen van de grootheid van ons volk in al zijn beproevingen, 
van de vele grote en goede dingen, die in de jaren dat de Duitsers ons 
hier het leven ondragelijk maakten, toch tot stand zijn gebracht, zo-
dat een Amerikaan zou begrijpen, wat het betekent Nederlander te 
zijn’.108

Wat Oranje betreft, leken Binding en Met Vlag en Wimpel op elkaar. 
De woordkeus was in beide bladen weliswaar verschillend, maar de 
toon was even toegewijd. Een verhaal ‘Bevrijding’ over de bevrijding 
van een vrouwenconcentratiekamp werd geïllustreerd met een foto 
van prins Bernhard, die ‘geestdriftig’ werd begroet door de vrouwen 
van dit kamp.109 Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wil-
helmina werd uiteraard de afwezigheid van Oranje nog eens in herin-
nering geroepen en Binding besloot de felicitatie op 31 augustus 1946 
aldus:

[...] Vandaag kunnen wij slechts eendrachtig zijn, want onze 
Koningin verjaart en die eendracht vindt haar diepste grond in onze 
verbondenheid en trouw aan Oranje, verbondenheid en trouw die 
begon bij de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, en de geslachten 
door bewaard bleef en zal blijven.
Leve Nederland! Leve de Koningin!110

In Met Vlag en Wimpel werd geschreven over Wilhelmina ‘die onder ons 
als landsmoeder regeert’.111 En behalve dat de lezertjes in januari 1946 
hun aandacht besteedden aan de verjaardag van hun generatiege-
nootje ‘Trix’, wijdde de protestants-christelijke kinderboekenschrijver 
W.G. van de Hulst (1879-1963), onder de titel ‘Prinses van ons allen’, in 
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april 1946 een artikel aan prinses Juliana. De essentie van zijn verhaal, 
de samenbindende rol van Oranje, wordt gegeven in het volgende ci-
taat:

Zo zegt nu jong Nederland: Gij zijt van ons Prinses! Ge zijt van 
ons allen. Dit is onze nationale vreugde, onze rijkdom; – dàt is onze 
nationale trots: Van ons allen!... Bij elkaar horen we. Bij U horen we. 
Wij jongens en meisjes van nu, wij weten het wel. De oude stamboom 
van Oranje kreeg in U zijn nieuwe loot. Nu bloeit die boom weer 
in volle pracht: drie vrolijke prinsesjes zijn onze nieuwe vreugde 
geworden. Zij zijn van ons, ons allen. Zij blijven van ons.112

Er verschenen in de eerste periode na de oorlog meerdere geroman-
tiseerde verhalen voor de jeugd over het oorlogsverleden, waarin hel-
dendom, vaderlandsliefde en Oranjegezindheid samenkwamen. Voor-
beelden van zulke jongensboeken zijn, behalve verschillende werken 
van eerdergenoemde De Zeeuw, de trilogie Engelandvaarders van K. 
Norel en Reis door de nacht in vier delen van Anne de Vries (1951-1960). 
Van de hand van P. Jongeling, de latere gpv-parlementariër die in deze 
rol nog ter sprake komt, verscheen onder het pseudoniem Piet Prins 
een aantal jeugdboeken, zoals Holland onder het hakenkruis (1961).113 
De nationale en de religieuze motivatie zijn bij hem niet te scheiden. 
Het is een getuigenis van de ‘verlossende hand des Heeren, van hulp 
en uitredding die Hij ons volk wou schenken!’ In Holland onder het ha-
kenkruis trekt hij een lijn van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) via 
de Franse Tijd (1795-1813) naar de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog schonk de Here het Nederlandse volk ‘een ver-
losser’ in de Prins van Oranje.114 De analogie sprak voor zich.

Deze christelijke lectuur voor jongeren werd massaal gelezen, ook 
door volwassenen. Enerzijds omdat het aan dit soort boeken voor 
volwassenen veelal ontbrak.115 Anderzijds stonden deze auteurs in de 
christelijk-nationale traditie en hier wist men, zoals Schutte aangeeft, 
de nationale geschiedenis en ‘de liefde voor Koning en Vaderland’ van 
oudsher populair te brengen, juist vaak in de vorm van jongensboe-
ken.116 Auteurs als De Zeeuw deden echter ‘stevig vooronderzoek en 
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kenden de (wetenschappelijke) historiografie’ voordat ze tot schrij-
ven overgingen. Deze jongensboeken gaven in hun ongedifferenti-
eerdheid een impressie van de Tweede Wereldoorlog zoals de Neder-
landers deze overwegend graag wilden zien, namelijk als reprise van 
de grote strijd tegen Spanje en daarmee als een herbeleving en herbe-
vestiging van het ‘verhaal van Oranje’. Ze hadden als doel te inspire-
ren, niet te nuanceren.117 Kortom, verhalen die voeding gaven aan het 
Oranjepatriottisme en die er tevens uit voortvloeiden.

Voor Agnes Dessing stond de periode 1945-1950 daarom in het teken 
van ‘ God en Oranje als richtsnoer’.118 Enerzijds sloot dit niet aan bij de 
katholieke en socialistische tradities, zodat publicaties in deze geest 
hier niet waren te verwachten, anderzijds waren Oranje en het ermee 
verbonden verhaal door de oorlog genationaliseerd en was een breder 
publiek er ontvankelijk voor. Dat deze analogie met de Tachtigjarige 
Oorlog dan ook behoorlijk lang buiten orthodox-protestantse kring 
leefde, bleek nog in 1955, toen het gemeentebestuur van Amsterdam 
ter gelegenheid van de viering van tien jaar bevrijding alle Amster-
damse scholen een brochure stuurde met als titel Wilt al u dagen, dit 
wonder bysondser gedencken toch – Valerius Gedenckklank. Hierin werd 
herinnerd aan de Tachtigjarige Oorlog. Uiteraard paste hierin een 
portret van Willem van Oranje en werd Seyss-Inquart met Alva ver-
geleken.119 In het licht van de herbeleving van het ‘verhaal van Oranje’ 
en daarbij van de Tweede Wereldoorlog als reprise van de Tachtigja-
rige Oorlog is ook de bijzondere rol te verklaren die prins Bernhard 
in Nederland toeviel. Het proefschrift van Annejet van der Zijl, Bern-
hard. Een verborgen geschiedenis, biedt veel kennis over zijn leven en 
over – wat ze noemt – ‘de verzonken wereld waaruit hij voortkwam’.120 
Het autocratische Duitse keizerrijk met zijn adelstradities waarin 
Bernhard was geboren, noch de instabiele republiek van Weimar 
waarin hij opgroeide en waar zeker de adel weinig affiniteit had met 
de democratie, vormde een ideale leerschool voor een prins-gemaal 
in een parlementaire democratie. Als liefhebbende zoon uit een ge-
zin van bescheiden adel deed hij met zijn aanzoek aan de Nederlandse 
kroonprinses wat zijn familie van hem mocht verwachten, en buiten-
echtelijke escapades waren niet direct in strijd met de mores van zijn 
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milieu. Om hem recht te doen, is het daarom goed het gehele waarde-
en-normenpatroon van die ‘verzonken wereld’ voor ogen te houden 
en tevens te beseffen dat de politiek verantwoordelijken van vóór de 
oorlog nalieten de aanstaande prins-gemaal serieus te introduceren in 
de constitutionele en maatschappelijke ethiek van een democratie.121

De Tweede Wereldoorlog bood hem de kans zich binnen korte tijd 
als Nederlander te bewijzen.122 In Engeland had hij bovendien ver-
keerd in de omgeving van zijn schoonmoeder. Hierdoor straalde iets 
van haar glorie op hem af. Daarbij was hij haar vertrouweling, klank-
bord en contactpersoon geweest; kortom haar favourite son, zoals 
Harry van Wijnen de verhouding tussen beiden kenmerkte.123 Hij 
vond dat de prins met ‘een mythische reputatie’ uit Londen was terug-
gekeerd en ‘door de illegaliteit over het paard was getild’.124 Mythen 
hebben evenwel helden nodig, zeker ook de Oranjemythe. De Neder-
landers moesten voor Oranjehelden teruggaan tot koning Willem ii, 
die ze hadden kunnen vieren als held van Waterloo. De behoefte de 
Oranjes algauw een mooiere rol toe te denken dan de feiten zouden 
rechtvaardigen, was eerder gebleken bij Bernhards schoonvader prins 
Hendrik. Zijn hartelijke betrokkenheid in 1907 bij de opvang van de 
overlevenden van de lijnboot uit Harwich, de Berlin, die bij Hoek van 
Holland in tweeën was gebroken, was indertijd opgewaardeerd tot 
heldendom.125 De ontvankelijkheid voor nieuw Oranjeheldendom lag 
dus enigszins in de lijn der verwachting.

Het is daarom niet zo verrassend dat biografische publicaties over 
prins Bernhard meestal nogal kritiekloos en vaak behoorlijk verheer-
lijkend waren. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Onze prins van de 
gereformeerde J. Waterink.126 Na Van der Zijls publicatie krijgt Wa-
terinks verhaal iets anekdotisch. Overigens is het goed daarbij te be-
denken dat heldendom als uitvloeisel van de Oranjemythe in het ver-
zuilde Nederland gemakkelijker viel te erkennen dan een soortgelijke 
staus van welke andere persoon of groep dan ook. Bernhards helden-
dom was als het ware voorbeschikt en bovendien leenden zijn positie 
en karakter zich er uitermate voor als zodanig te functioneren, waar 
zijn schoonmoeder, als koningin, dit niet kon. Benoemingen zoals die 
tot Honorary Air Commodore bij de Britse Royal Air Force in 1941, tot 
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luitenant-generaal en viceadmiraal in 1943 en tot Bevelhebber der Ne-
derlandse Strijdkrachten in 1944 hadden hem het nodige extra gezag 
gegeven. In deze laatste functie was hij aanwezig bij de capitulatie van 
de Duitse troepen in Wageningen.

Bernhard had ook al snel op grond van zijn eigen rol populariteit 
verworven. Zijn persoonlijke steun aan oud-verzetsmensen en oud-
Engelandvaarders in de periode na de oorlog, als ze moeite hadden 
om bureaucratische hindernissen te nemen en soms bij financiële 
problemen, had hem in deze kringen ‘razend populair’ gemaakt.127 
Een illustratie hiervan was de spontane steun die prins Bernhard gaf 
aan Pim Boellaard bij de repatriëring van de gevangenen uit Dachau, 
toen overheidsinstanties het lieten afweten.128 Zowel tijdens de oor-
log als bij aanpassingsproblemen van verzetsmensen aan de burger-
maatschappij na de oorlog gaf hij als geen ander de indruk dat hij 
hun problematiek begreep en ernaar wist te handelen. Dit verklaart 
waarom avonturiers in kringen van het verzet die aan het einde van 
de oorlog een ‘sterke man’ wilden, aan Bernhard dachten.129 En het 
was tevens de reden dat hij in de jaren na de oorlog de vanzelfspre-
kende beschermheer was van Expogé. Toen hij zich later door de 
Lockheed-affaire in de nesten had gewerkt, zou het voormalige verzet 
op emotionele wijze blijk geven van zijn loyaliteit aan de prins.130 Dat 
kameraadschap hem lag, is hem in deze omgeving dan ook steeds bij-
zonder goed uitgekomen. Als inspecteur-generaal fungeerde de prins 
als klankbord en toeverlaat, kortom als ombudsman avant la lettre. 
Dat hij daarbij wel erg veel oog had voor zijn public relations blijkt 
onder meer uit zijn gebaar om alle strijdkrachten in het westen van 
het land op zijn verjaardag te bezoeken – uiteraard in een legerjeep.131

Over eerbetoon had de prins niet te klagen. Zijn Oranjeheldendom 
vond officieel ondersteuning. Het paste bovendien bij de duiding van 
de Nederlandse strijd tegen de nazi’s als actualisering van het ‘ver-
haal van Oranje’, wat weer in overeenstemming was met de tendens 
tot ‘nationalisering van het verzet’.132 De regering en andere instanties 
eerden de prins uitbundig voor zijn rol in de oorlog en voor zover no-
dig konden ze hiervoor bevestiging vinden in de onderscheidingen 
die hij had gekregen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 



221

Op voordracht van veldmaarschalk Montgomery vereerde koning  
George vi prins Bernhard op 19 februari 1946 met het Grootkruis in 
de orde van het Britse Rijk als erkenning van zijn ‘grote verdienste als 
bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten gedurende de operaties 
in Noordwest-Europa’. Ervoor had generaal Eisenhower hem vereerd 
met de Bronzen Ster voor zijn inspanningen om een ondergrondse 
strijdmacht in Nederland te organiseren.133 Veelvuldig was in Neder-
land de verwijzing naar zijn band met het verzet – dat na de oorlog 
ongekend veel prestige genoot. Omgekeerd bewees de populaire 
prins ook alle eer aan het verzet. Zo ontstond er een relatie tussen de 
prins en het verzet op basis van – wat zou kunnen worden genoemd – 
‘symbiotisch heldendom’.134 Deze band was zeer hecht, zou een leven 
lang standhouden en heeft de positie van de prins in het naoorlogse 
Nederland in hoge mate bepaald. Zijn lievelingsbloem, de witte anjer, 
werd symbool voor het verzet; 29 juni, zijn verjaardag, werd Vetera-
nendag en op deze dag zouden ook anno 2011 de witte anjers nog veel-
vuldig worden gedragen.

In 1945 was Bernhard in Nederland de hoogst mogelijke onderschei-
ding verleend en ontving hij het Commandeurskruis der Militaire 
Willemsorde. In 1946 werd hem het Vliegerskruis toegekend voor ‘be-
toonde moed, beleid en initiatief, als oorlogsvlieger en wegens zijn be-
zielend voorbeeld voor het personeel der luchtstrijdkrachten, gedu-
rende de oorlog’.135 In hetzelfde jaar werd hem het eredoctoraat in de 
rechten van de Universiteit van Utrecht verleend. In zijn dankwoord 
stelde hij dat de erepromotie niet hem gold, maar het verzet en de 
illegaliteit als zodanig. Iets wat weliswaar bescheiden was, maar ui-
teraard de vereenzelviging niet minder maakte.136 Het jaar erop werd 
prins Bernhard erelid van het Studentencorps aan de Vrije Universi-
teit. In zijn toespraak legde de prins een verband tussen de strijd te-
gen Spanje en het universitaire verzet tijdens de bezetting. Hij stelde 
het erelidmaatschap te aanvaarden ‘in het dankbaar bewustzijn, dat 
gij en ik één van geest zijn geweest tijdens de oorlog’.137 Hoezeer de 
35-jarige prins al mythosfähig werd geacht, blijkt wel uit de woorden 
die A. Klapwijk, rector van het Studentencorps, bij deze gelegenheid 
uitsprak: ‘Toen het oorlogsgeweld Nederland trof, hebt Gij, in U be-
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lichaamd de aloude traditie van het Oranjehuis als kampioen voor de 
vrijheid, in de strijd vooraan gestaan. In den vreemde hebt Gij onze 
soldaten gevormd en geleid om mede te werken aan de bevrijding van 
ons vaderland. Uw offerbereidheid was voor hen, die hun plaats wis-
ten in het binnenlands verzet, steeds tot voorbeeld.’138

Zo lag in de Oranjemythe Bernhards bestemming als nationale held 
besloten. Zoals de Tweede Wereldoorlog een reprise was van de strijd 
tegen Spanje, moest er ook weer een Oranjeheld zijn, en het erfcha-
risma van de Oranjes bleek ook via de aangetrouwde lijn overdraag-
baar. Prins Bernhard moest dus de held wel zijn, maar hij was dit zeker 
niet tegen wil en dank. Hij speelde zijn rol met verve.139 Een enkeling 
maakte daarbij een kritische kanttekening. Een van hen was verzets-
man Henk van Randwijk, zij het pas in 1962 ter gelegenheid van de 
verschijning van de biografie van prins Bernhard van Alden Hatch. 
Hoewel Van Randwijk geen afbreuk deed aan de inzet en antinazige-
zindheid van de prins, relativeerde hij zijn rol en wees hij ook op de 
weinig kritische houding van Bernhard tegenover de minder demo-
cratische tendensen in sommige kringen van het verzet.140 Maar als 
het erop aankwam zou hij – ondanks zijn omgeving – wel steeds het 
goede standpunt hebben ingenomen.141

De conclusie van Van der Zijl dat het leven van Bernhard groten-
deels een mythe – in de zin van een eigen creatie – was, schiet tekort 
als deze belangrijke omgevingsfactoren er onvoldoende bij worden 
betrokken.142 Bovendien is hij veel oud-verzetsstrijders tot steun is ge-
weest.143 Maar uiteindelijk voldeed prins Bernhard met zijn heldensta-
tus en kleurrijk optreden in die moeilijke en naargeestige naoorlogse 
tijd ongetwijfeld zowel aan een verwachtingspatroon als aan een be-
hoefte die bij veel Nederlanders leefde. Anders gesteld: een wat meer 
bescheiden optreden was mogelijk meer conform de realiteit geweest, 
maar daarmee had Nederland wel zijn held gemist en de prins was er 
niet per se nuttiger door geworden voor de Nederlandse samenleving.
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De ‘nationale gemeenschap’ op de proef gesteld

Als er één onderwerp is geweest waarover de gemoederen al direct na 
de oorlog hoog opliepen, zodat de natie als gemeenschap onder grote 
druk kwam te staan, dan is het wel de dekolonisatie van Nederlands-
Indië. Zelfs Oranje zou niet geheel buiten de strijd weten te blijven. 
Dat het een emotioneel onderwerp betrof, is niet zo verbazingwek-
kend omdat het bezit van Nederlands-Indië op velerlei manieren met 
het natiebesef was vervlochten. Zo was de Nederlandse strijd voor on-
afhankelijkheid zelfs mede door opbrengsten van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (voc) mogelijk gemaakt, en ook de beroemde 
Gouden Eeuw zou niet denkbaar zijn geweest zonder dezelfde baten. 
Indië was door de eeuwen heen ‘een belangrijke financiële, economi-
sche en ook cultuurwetenschappelijke voedingsbron geweest van de 
Nederlandse samenleving’.144 Het bezit van Indië had de natie tevens 
de beschavingsopdracht gegeven die paste bij het Nederlandse mis-
sionaire nationalisme, zoals dit in het begin van de twintigste eeuw 
opnieuw was verwoord door de jurist Cornelis van Vollenhoven.145

Hoe dan ook had het bezit van deze kolonie de natie veel zelfres-
pect en veel internationaal prestige opgeleverd, zodat Nederland zich 
kon beschouwen als een middelgrote mogendheid. Met het opgeven 
van Nederlands-Indië zou het nationale eergevoel overduidelijk in 
het geding komen.146 Nederland heeft zich zoiets in meerderheid dan 
ook lange tijd niet kunnen voorstellen en was niet bereid de natio-
nalistische beweging serieus te nemen. Nog tijdens het interbellum 
had gouverneur-generaal De Jonge van Nederlands-Indië (1931-1936) 
gezegd: ‘Wij hebben hier driehonderd jaar geheerst met de zweep en 
de knoet en wij zullen dit de komende driehonderd jaar ook doen.’147 
Voor koningin Wilhelmina waren houwdegens als Jan Pieterszoon 
Coen en Van Heutsz altijd helden geweest. Ondanks haar affiniteit 
met de ethische politiek had ze evenmin willen weten van staatkun-
dige hervormingen of zelfs maar van de geringste concessies aan de 
Indonesische nationalisten.148 Haar beroemde radiorede van 7 de-
cember 1942 waarin ze de koloniale bezittingen binnen rijksverband 
autonomie toezegde, was daarom vooral een tegemoetkoming aan de 
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Verenigde Staten en niet zozeer het resultaat van opinievorming in 
Nederlandse kring. Toen het erop aankwam, bleek het perspectief dat 
deze rede moest bieden inmiddels achterhaald.149

De plotselinge ineenstorting van Japan en snel daarop het uitroepen 
van de Republiek Indonesië door de nationalistische leiders Soekarno 
en Hatta, zou in 1945 het proces in een ongekende stroomversnelling 
brengen. Nederland bleek erdoor overrompeld. Het kreeg te maken 
met een koloniale opstand en de dekolonisatie van Indonesië zou een 
uiterst pijnlijk verloop krijgen, dat diepe verdeeldheid veroorzaakte 
in de Nederlandse samenleving. Behalve dat het voortbestaan van het 
Rijk als zodanig in het geding was, evenals de handhaving van orde 
en gezag, speelden er heftige nationalistische sentimenten. Nederland 
zou terugvallen tot de rang van een land als Denemarken, zo werd er 
bijvoorbeeld wel gesteld. Voorts waren ook economische overwegin-
gen erg belangrijk. Velen achtten de economische wederopbouw van 
Nederland onmogelijk zonder Indië. ‘Indië verloren, rampspoed ge-
boren’ was daarom de leus.

Binnen het kabinet liepen de spanningen hoog op. De kvp stond 
een hardere lijn voor, terwijl onder de socialisten al voor de oorlog 
sympathie had bestaan voor het streven naar onafhankelijkheid. Geen 
politiek strijdpunt heeft het ‘Nieuwe Bestand’ van katholieken en so-
ciaaldemocraten – de rooms-rode ruggengraat van de naoorlogse ‘na-
tie als gemeenschap’ – dan ook zo op de proef gesteld. De ‘politionele 
acties’ – de eufemistische kwalificatie van een militair optreden dat 
het grootste uit de Nederlandse geschiedenis zou worden – moesten 
binnen de PvdA wel veel onvrede oproepen.150 Binnen de regering 
verzette Wilhelmina zich aanvankelijk eveneens met kracht tegen 
concessies aan de nationalisten. Tegenover de regering werd heftige 
oppositie gevoerd door christelijk-historischen, liberalen en antirevo-
lutionairen, van wie de laatsten zich tot op het einde bleven verzetten 
tegen soevereiniteitsoverdracht. Het debat kon ongehoord fel en uit-
gesproken nationalistisch zijn. F.C. Gerretson fulmineerde: ‘In minder 
dan drie maanden is het werk van meer dan drie eeuwen ontredderd 
en vernield.’ Hij sprak van de ‘Dictatuur Schermerhorn’. Naar zijn me-
ning behoorde de neiging tot ‘nationale zelfverguizing’, die wel aan 



225

de toegeeflijke houding van Nederland ten grondslag moest liggen, 
tot de ‘erfzonde onzer intelligentsia’.151 De Rooy signaleert dat er alom 
‘verraad’ werd geroepen tegen ‘links’, dat akkoord was gegaan met een 
oorlog tegen een onafhankelijkheidsbeweging, en tegen ‘rechts’, dat 
zich al te gemakkelijk zou hebben neergelegd bij het beëindigen van 
‘Nederlands grootste avontuur’.152 De echte diehards sloten zich aaneen 
in het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, dat aangevoerd 
werd door de antirevolutionaire minister-president uit de oorlogsja-
ren P.S. Gerbrandy. Hierin treffen we rechtse politici aan zoals de ka-
tholieke Ch.J.I.M. Welter en de christelijk-historische Gerretson. Ook 
generaal b.d. H.G. Winkelman behoorde ertoe.

De radiotoespraak van Wilhelmina op 3 februari 1948 waarin ze zich 
in het Engels tot de bondgenoten richtte, gaf blijk van een veel voor-
uitstrevender opstelling. Met verwijzing naar het Atlantisch Hand-
vest sprak ze zich nadrukkelijk uit voor een democratisch Indonesië. 
Dit viel uitermate slecht bij de tegenstanders hiervan.153 Het was voor 
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid een zeer koude dou-
che. Al eerder, kort na de bevrijding, was uiterst-rechts Nederland te-
leurgesteld, toen vanuit kringen van de Binnenlandse Strijdkrachten 
een poging werd ondernomen prins Bernhard tot een machtsover-
name te bewegen en deze zou hebben geweigerd. Het was de bedoe-
ling geweest dat hij koningin Wilhelmina zou vragen Schermerhorn 
te ontslaan en te vervangen door ministers die bereid waren de re-
bellen op Java en Sumatra harder aan te pakken.154 Oranje stond nu 
eenmaal traditioneel voor de handhaving van gezag en orde, ook in de 
koloniën. Als symbool had het Comité dan ook de Nederlandse kroon 
gekozen en juist voor deze categorie stelde Oranje diep teleur. ‘Je 
maintiendrai’, het devies van Oranje, gold kennelijk niet langer voor 
het koloniale imperium, zo moeten ze hebben gedacht. De geschokte 
journalist H.A. Lunshof wierp de koningin voor de voeten dat ze het 
verschil niet meer wist tussen de troon en een spreekgestoelte op een 
politieke vergadering.155

De verontwaardiging nam nog toe toen Wilhelmina weigerde Ger-
brandy en Welter als vertegenwoordigers van het Comité audiëntie 
te verlenen. De suggestie van Gerretson dat koningin Wilhelmina af-
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stand van de troon zou hebben gedaan omdat ze zich niet zou kun-
nen verenigen met de scheuring van haar rijk, wordt door Van Raalte 
onaannemelijk geacht omdat ze haar handtekening in 1948 al had 
gezet onder de grondwetswijziging die de totstandkoming van on-
afhankelijkheid van Indonesië mogelijk zou maken.156 Het natiebesef 
van uiterst-rechts Nederland moet ernstig geschokt zijn geweest. Niet 
alleen Nederlands koloniale imperium was verloren gegaan, maar 
Oranje als rotsvast symbool van gezag en orde was niet tegen de storm 
bestand gebleken.

Hoe moeilijk de afstand van Nederlands-Indië zich verdroeg met 
de nationale trots, bleek ook uit de reacties toen Nederland na een 
periode van nu eens onderhandelen en dan weer militaire strijd de 
Indonesische onafhankelijkheid moest accepteren. Het antirevolu-
tionaire Trouw vermeldde bijvoorbeeld de opwinding buiten en in 
het Kamergebouw, toen het akkoord met Indonesië in de Eerste Ka-
mer werd behandeld. Verscheidene malen drong het Wilhelmus door 
tot in de gangen van het parlementsgebouw en nu en dan werd het 
‘Rijkseenheid-lied’ gezongen op de wijs van: ‘Wij willen Holland hou-
wen’.157 In spreekkoor werd geroepen: ‘Ambon, Timor, Niahassa’, de 
rijtjes geografische Indische aanduidingen die ieder Nederlands kind 
op school mee had opgedreund, en: ‘Grondwet, grondwet.’

Hoezeer daarbij tegen het midden van de twintigste eeuw in con-
fessionele kringen nog Groen van Prinsterers door de Restauratie be-
paalde, traditionalistische visie op het gezag een rol speelde, blijkt uit 
hun stellingname. In zijn inleiding op Indië onder dictatuur wees Ger-
retson er bijvoorbeeld op dat hier fundamentele beginselen in het ge-
ding waren: ‘Zeg mij, aldus onze grootste staatsman-historicus, zeg mij, 
wat er geleerd en geloofd is, dan zal ìk u zeggen, wat er geschieden zal.’ 
Voortbouwend op Groen stelde hij verder: ‘Slechts de kennis der begin-
selen kan ons den ware aard en strekking der daden verklaren. Slechts 
zij leert ons, omtrent de oorzaak van den ondergang van het Konink-
rijk, de waarheid die vrij maakt.’158 Ook de inbreng van het christelijk-
historische Kamerlid Pollema kwam neer op een principiële afwijzing 
van de volkssoevereiniteit. Bij de voortzetting van het debat beriep hij 
zich op De Savornin Lohman. Pollema stelde dat niet de Grondwet, 
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maar de Kroon centraal diende te staan, omdat alleen de Kroon over 
de soevereiniteit beschikte, en dat de Staten-Generaal niet bevoegd 
waren deze over te dragen. De regering zou voor haar daad niet alleen 
worden veroordeeld door het levende geslacht, maar ook door toekom-
stige geslachten. ‘Moeten wij H.M de Koningin deze gang laten maken 
die van haar als constitutionele vorstin wordt gevraagd? Dit zal zijn een 
nationale ondergang,’ zo stelde de spreker.159 Voor het antirevolutio-
naire Kamerlid Anema was de soevereiniteitsoverdracht op zich niet 
het bezwaar, maar de legalisering van de revolutie, die volgens hem de 
consequentie was van het falende regeringsbeleid.160 We zien hier dat 
vooral bij de confessionelen deze gezagsopvatting nauw was verweven 
met het natiebesef en dat aantasting hiervan het politieke concept van 
deze stroming als zodanig zou treffen.

Nadat de Eerste Kamer in 1949 akkoord was gegaan met de resulta-
ten van de Rondetafelconferentie, luidde de veelzeggende conclusie 
van mr. G.B.J. Hilterman, hoofdredacteur van Elsevier: ‘We zijn een 
klein en betrekkelijk onaanzienlijk deeltje van West-Europa gewor-
den.’161 Als troost wees premier Drees – en niet de jonge koningin Juli-
ana – er in zijn radiorede van 31 december 1949 de natie nog maar eens 
op dat ‘een klein land grote dingen kan doen’. Maar net zomin als toen 
het de oorlogservaringen betrof, nam de Nederlandse bevolking tijd 
voor de verwerking van het opnieuw ‘geblesseerde natiebesef ’. Toen 
de soevereiniteitsoverdracht eenmaal een feit was, wilde het Neder-
landse volk liefst alles zo snel mogelijk vergeten en de welvaart doen 
toenemen. De elites konden inzetten op een lange periode van natio-
nale consensus, passend bij de natie als ‘nationale gemeenschap’, hoe-
wel het verlies van het koloniale imperium het nationale bewustzijn 
geen goed had gedaan en hier en daar mogelijk nog meespeelde in 
de Nederlandse standpuntbepaling.162 Zo wordt er wel gesteld dat ge-
kwetste nationale ijdelheid zou hebben geleid tot een ‘postkoloniale 
compensatiedrang’. Behalve dat dit zou blijken uit het krampachtige 
vasthouden aan Nieuw-Guinea, zou het hebben doorgewerkt in de 
Nederlandse buitenlandse politiek.163
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Een nationale gezindheid met politieke consequenties

Wat de betekenis betreft van het Oranjepatriottisme na 1945, moet de 
conclusie zijn dat het ‘verhaal van Oranje’ niet alleen tijdens de oor-
log velen inspireerde en richting gaf, maar dat het tevens belangrijk 
was voor de duiding en verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Het 
Oranjepatriottisme deed zich na de oorlog dan ook krachtig gelden, 
krachtiger dan toenmalige, sombere Nederlandse nationalisten veron-
derstelden. Het vormde de kern van een vitale civil religion die verge-
lijkbaar is met de Amerikaanse civil religion zoals Bellah deze schetst. 
Het ‘verhaal van Oranje’, als gedeeld verhaal van de natie, was door 
de Tweede Wereldoorlog als het ware opnieuw beleefd en daarmee 
herbevestigd. Op grond hiervan moest de Tweede Wereldoorlog wel 
worden ervaren als reprise van de Tachtigjarige Oorlog, maar dan de 
gehele natie betreffend, dat wil zeggen ‘genationaliseerd’.164 Hierdoor 
kwamen oorlog en bezetting inclusief de actoren erin, Oranje en het 
verzet, in een mythisch perspectief te staan. Zo werd Wilhelmina ‘de 
moeder van het verzet’, werd prins Bernhard de gedoodverfde nati-
onale held en kreeg het verzet er een nationale dimensie door. Deze 
duiding van de Tweede Wereldoorlog was voor het publiek vanzelf-
sprekend, en dit klonk sterk door in populaire publicaties.

Deze naoorlogse civil religion rond Oranje was overigens niet alleen 
door Oranje bepaald. Behalve andere zaken waarop Nederland altijd 
trots was (de Gouden Eeuw, ondernemerschap, de waterwerken et 
cetera was er, ofschoon Nederland nooit een politieke idee is gewor-
den, wel sprake van een veronderstelde nationale gezindheid, die po-
litieke consequenties had omdat de ‘geest van wederopbouw’ erdoor 
werd bepaald.165 Deze ‘geest van wederopbouw’ verenigde echter 
tegenstrijdige tendensen in zich. Enerzijds domineerde er een cultu-
reel conservatisme waardoor de avant-garde buiten werd gesloten, 
anderzijds sloot dit niet uit dat er in economisch en sociaal opzicht 
ingrijpende ontwikkelingen in gang werden gezet, die het heersende 
conservatieve waarde-en-normenpatroon uiteindelijk zouden kun-
nen ondermijnen. Een complicerende factor was ook dat Nederland 
en Oranje sinds de strijd tegen de nazi’s de democratie weliswaar had-
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den omarmd, maar dat in de veelvuldige verwijzingen naar Willem 
van Oranje zelden de opstandige Geuzenprins werd geëerd, die een 
vroege aanzet had gegeven voor democratie en mondig burgerschap. 
Nog steeds klonk sterk de christelijk-nationale interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’, die generaties lang was ingezet als formule ter 
bezwering van het beginsel van de volkssoevereiniteit en van mondig 
burgerschap. Als het erop aankwam om de Nederlandse civil religion 
definitief te relateren aan democratie en mondig burgerschap, was 
1945 een gemankeerd moment.
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