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hoofdstuk iv

tussen traditie en moderniteit
(1950-1966)

Soestdijk als het hart van Nederland

Bij de troonswisseling in 1948 verdween er met koningin Wilhelmina 
een uiterst dominante persoonlijkheid van het Nederlandse politieke 
en maatschappelijke toneel. Voor deze vorstin was het ‘verhaal van 
Oranje’ een levende werkelijkheid gebleken, en het koningschap bij 
de gratie Gods leek haar op het lijf geschreven. Met de constitutionele 
begrenzingen van haar ambt had ze echter vaak moeite gehad. Het 
aantreden van koningin Juliana was meer dan een verandering van 
stijl. In tegenstelling tot haar moeder stond voor de nieuwe vorstin de 
parlementaire democratie niet ter discussie. Tijdens de oorlogsjaren 
had ze zich namelijk al principieel verzet tegen de autoritaire staat-
kundige opvattingen van haar moeder.1 Kenmerkend voor Juliana was 
de retorische vraag uit haar inhuldigingstoespraak: ‘Wie ben ik dat ik 
dit doen mag?’ Waar Wilhelmina nooit haar majesteit vergat, is het 
beeld van Juliana dat ze zich vooral zag als mens onder de mensen. Ze 
was bescheidener, stelde zich dan ook informeler en toegankelijker op 
en werd al spoedig geprezen vanwege haar democratische instelling 
en grote sociale belangstelling.2

Op Paleis Soestdijk scheen een gelukkig Oranjegezin te wonen. Hier 
waren op 30 april, Koninginnedag, duizenden Nederlanders welkom 
voor het jaarlijkse defilé en met kerst placht de vorstin rond te gaan 
met de chocoladekan om het personeel in te schenken. Voor het na-
tiebesef in de jaren 1950, toen het traditionele gezin en de daarbij 
behorende huiselijkheid nog zoveel waardering genoten, vormde dit 
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het ‘natuurlijke hart’ van Nederland.3 Van dit gezin werd veelvuldig 
verslag gedaan in de media, en wie er geen genoeg van kreeg, kon 
zich altijd nog de Pro Juventute-kalenders aanschaffen. Foto’s van 
de koningin op de fiets of van de prinsesjes fietsend naar school en 
verhalen dat de koningin liever werd aangesproken met mevrouw 
dan met majesteit, pasten bovendien bij het nationale adagium ‘Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, dat zeker in die jaren nog veel 
weerklank vond.4 Toen er na de watersnoodramp van 1953 ook nog 
beelden verschenen van koningin Juliana met hoofddoek om en hoge 
laarzen aan, terwijl ze onvermoeibaar het rampgebied doortrok, was 
haar populariteit definitief gevestigd; en zoals zou blijken, kon niets 
hier nog afbreuk aan doen.

Er was echter niet alleen een andere koningin aangetreden. De com-
binatie Juliana en Bernhard als koninklijk paar was niet te vergelijken 
met Wilhelmina en Hendrik. Als man van de wereld had Bernhard zijn 
entree gemaakt aan het in de jaren 1930 wat provinciale Oranjehof. Hij 
was de oorlog uit gekomen als een gevierde oorlogsheld en als zoda-
nig bleef hij in de jaren na de oorlog de lieveling van het verzet. Deze 
‘ingetrouwde Oranjeheld’ was opgenomen in de civil religion waarvan 
het ‘verhaal van Oranje’ de kern vormde. Hij kon daardoor vanuit een 
eigen positie participeren in de ‘nationale week’, die de periode van 
30 april tot en met 5 mei vanaf 1948 vormde.5 De vriendschap tussen 
de prins en het verzet bleek op verschillende momenten. Zo had Pim 
Boellaard, een man van aanzien in het verzet die tot de inner circle van 
de prins behoorde, met Bernhard meegedacht over zijn toekomst na 
de oorlog. De functie van inspecteur-generaal vormde ook met de an-
dere taken van de prins nog geen volledige en bevredigende baan. En 
in een klusje, zoals hij het zelf noemde ‘naar het recept van prins Hen-
drik’, wijlen zijn schoonvader, had hij geen zin. Hij zou dan ook een 
zeer specifieke, eigen rol spelen in de Nederlandse samenleving.6

Boellaard had de prins tijdens een gesprek in 1948, enkele maanden 
voor de troonswisseling, gesuggereerd zich te gaan inzetten voor het 
bedrijfsleven. Dit sprak Bernhard aan. Hij zag in dat het Nederlandse 
bedrijfsleven voor hem een interessant werkterrein kon worden. Over 
de manier waarop de prins uiteindelijk ‘goodwill ambassador’ voor het 
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Nederlandse bedrijfsleven is geworden, bestaan verschillende visies.7 
Feit is echter dat hij al spoedig een groot aantal functies zou vervul-
len die in dit kader pasten en dat hij verschillende reizen, onder meer 
naar Zuid- en Midden-Amerika, zou maken als koninklijk promotor 
van de Nederlandse export. Het Polygoon-journaal en krantenfoto’s 
toonden het Nederlandse publiek dynamische beelden van de prins, 
veelal in uniform, bij militaire oefeningen en op andere momenten 
soms sportief te paard. Kwam de prins terug van zijn internationale 
reizen, dan was het publiek er getuige van hoe hijzelf zijn ‘kist’ aan de 
grond zette. Een paar weken lang was te zien hoe de prins met veel 
vertoon in het buitenland was ontvangen en er bijvoorbeeld niet voor 
was teruggeschrokken om in een Argentijns stadion even een paard 
te bestijgen en met sombrero op een rodeo te rijden. En passant werd 
vernomen dat prins Bernhard voor de schamele, naoorlogse Neder-
landse economie weer orderportefeuilles in de wacht had gesleept, 
een prestatie waarvan verslag werd uitbracht aan de regering, het be-
drijfsleven en aan de media.8

Met zijn gevoel voor public relations was Bernhard een uitzondering 
onder de Oranjes. Alleen koningin Emma, eveneens aangetrouwd, is 
hiermee te vergelijken. De prins, die al naam had gemaakt als oorlogs-
held, kwam nu ook in beeld als toegewijde en flamboyante ‘vliegende 
Hollander’, die zich met succes in het buitenland inzette voor het Ne-
derlandse bedrijfsleven. Hiervoor bestond veel waardering.9 In de na-
oorlogse geest van wederopbouw manifesteerde Bernhard zich als de 
prins van ondernemend Nederland.10 Dat hij met de groten der aarde 
verkeerde, vond sinds 1954 zijn formele bevestiging in zijn voorzitter-
schap van de internationale Bilderbergconferenties, een select gezel-
schap van westerse politici, militairen en industriëlen.11 Dat deze gla-
mour niet altijd conform de werkelijkheid was, zoals Annejet van der 
Zijl stelt, werd in het naoorlogse Nederland niet zo ervaren. Daarbij 
komt nog eens dat de instituties en hun vertegenwoordigers nog ui-
terst respectvol tegemoet werden getreden, zeker waar dit het Oran-
jehuis betrof. Terugblikkend op het koningschap van Wilhelmina had 
prof. mr. P.J.M. Aalberse, ondanks twee wereldoorlogen en een econo-
mische crisis van ongekende omvang, geconstateerd dat haar vijftig-
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jarig regeringstijdperk een tijd van ‘geleidelijke staatkundige, sociale 
en economische hervorming’ was geweest.12 Hoewel de naoorlogse 
periode aanvankelijk in het teken van restauratie leek te staan, zou 
de wereld in de loop van de jaren 1950 snel en ingrijpend veranderen. 
Waar van Wilhelmina kon worden gezegd dat ze werd ‘gedragen door 
de kracht van de historie’, is het de vraag of Oranje zich na de oorlog 
nog door het nationale verleden liet leiden en hoe Oranje zich ver-
hield tot de veranderingen die zich voordeden.13 Dat wil zeggen dat 
in dit hoofdstuk de vraag centraal staat hoe de Oranjes, die de natio-
nale traditie belichaamden, terwijl ze tevens deel uitmaakten van een 
zich moderniserende maatschappij – zo staande in de spanning tus-
sen traditie en moderniteit –, in deze periode invulling gaven aan hun 
specifieke rol in de Nederlandse samenleving. Meer in het bijzonder 
gaat het daarbij om de vraag of koningin Juliana een taak voor zichzelf 
zag weggelegd met betrekking tot het ideologisch onderhoud van het 
Oranjepatriottisme als civil religion rond Oranje.

Wat dit laatste betreft, ben ik weer te rade gegaan bij Robert Bellah, 
die, om inzicht te krijgen in de inbreng van de Amerikaanse presiden-
ten in de civil religion van hun land, hun ceremoniële speeches ana-
lyseerde.14 Hoewel de functie van een Amerikaanse president en van 
een Nederlandse vorstin wezenlijk verschillen, bieden de redevoerin-
gen van koningin Juliana voldoende mogelijkheden om haar inbreng 
met betrekking tot de Nederlandse civil religion in te schatten. Verder 
ga ik in op een mogelijke wisselwerking tussen de veranderingen in 
de maatschappij en de rol van de Oranjes, en op wat de uiteindelijke 
consequenties waren voor de plaats van civil religion rond het ‘verhaal 
van Oranje’ in een tijd die, zeker achteraf gezien, aarzelde tussen tradi-
tie en moderniteit.15

Het ambivalente karakter van de Nederlandse jaren 1950

De media vermeldden ‘bulderende windrukken’, ‘snerpende koude-
vlagen’ en ‘bijkans aan flarden geslagen vlaggen’. Het leek erop of de 
elementen een zelfgenoegzaam volk even zijn plaats wilden wijzen op 
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die achttiende mei 1955, toen koningin Juliana in aanwezigheid van 
ongeveer tweeduizend gasten de Nationale Manifestatie e 55 kwam 
openen. Nooit tevoren was er in Nederland een tentoonstelling ge-
weest ‘waarop zoveel menselijke en natuurlijke energie, technisch en 
wetenschappelijk vernuft, beeldend en jagend vermogen zijn samen-
geperst’ en dat nog wel in Rotterdam, de stad die door de oorlog zo in 
het hart was geraakt. Op de 37 hectaren terrein lagen ‘bijna roekeloos 
kostbare bewijzen van ’s mensen heerschappij’. Deze e 55 was er om het 
naoorlogse herstel aan te tonen en ‘om Nederland hierover met trots 
te vervullen’ en ‘nog méér om het vuur der energie ook in de toekomst 
laaiend te houden’.16 Het Polygoon-journaal kon er nauwelijks genoeg 
van krijgen.

Ir. J.W. Ernste, de voorzitter van de raad van beheer van de E 55, 
sprak dan ook van de energie die er nodig was geweest, naast ‘durf, 
vindingrijkheid, organisatietalent, ondernemingsgeest, zin voor detail 
en het vermogen tot improviseren’. Hij zag veel redenen om trots te 
zijn op het bereikte, maar er was nog meer reden ‘om alle krachten in 
te spannen ten einde de toekomst te veroveren. Een toekomst die zon-
der ons geliefde Oranjehuis niet denkbaar is.’ Deze laatste opmerking 
was geen plichtpleging tegenover de aanwezige vorstin, maar paste bij 
een manifestatie waar ondernemingsgeest weer werd geroemd als na-
tionale deugd en trots; een manifestatie die bovendien deel uitmaakte 
van de bevrijdingsfestiviteiten, zodat ook hier de civil religion rond 
Oranje zich als vanzelfsprekend deed gelden.17 Nationale trots was nog 
een onverdachte eigenschap. Voorts sprak Ernste van een ‘grootse ver-
wachting’. Omdat de e 55 liet zien ‘wat een klein land door zijn inzet 
en saamhorigheid vermag’, hoopte hij dat het een inspiratie mocht zijn 
‘voor een volk dat een grootste toekomst tegemoet wil gaan’. Wat die 
gerichtheid op de toekomst betreft, stelde hij ook dat de Nederlanders 
zich bewust waren geworden van ‘de noodzaak tot heroriëntering’.18

Deze impressie uit het midden van de jaren 1950 geeft aan dat het 
lang gangbare beeld van deze periode, als een tijd van voortgezette 
restauratie, van verstarde structuren, van geringe sociale mobiliteit en 
van een onaantastbaar gemeenschapsmoralisme, kortom de wereld 
die H.J.A. Hofland zo treffend leek te hebben geschetst in Tegels lich-
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ten, eigenlijk niet geheel conform de realiteit was.19 Terwijl op het oog 
het traditionele Nederland zich nog leek te handhaven, werden in 
de jaren 1950 namelijk toch al tal van structurele economische, maat-
schappelijke en politieke veranderingen in gang gezet. Deze tendens 
werd nog versterkt doordat het nieuwe buitenlandse beleid van Ne-
derland in het teken was komen te staan van voortgaande internatio-
nale samenwerking en van toenemende openheid naar buiten. Terug-
kijkend op deze periode constateerde de voorzitter van de Tweede 
Kamer L.G. Kortenhorst (1886-1963): ‘Tot veler verrassing bracht ons 
volk in het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog de fantasie, de inspira-
tie en de nuchtere zin voor realiteit op om mede aan de spits te staan 
van de veldwinnende conceptie van een geïntegreerd Europa en een 
sterke Atlantische alliantie.’20

Eerdergenoemde Nationale Manifestatie e 55 vormde de afsluiting 
van een periode van ‘wederopbouw en herstel’. Het was tevens een 
teken van ‘nationale trots’ vanwege het bereikte, waarbij kon wor-
den verwezen naar grootse projecten en indrukwekkende prestaties 
op het gebied van industriële en technologische ontwikkeling. Er 
heerste bovendien een kenmerkende openheid naar het nieuwe en 
een groot vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving. De 
‘noodzaak van heroriëntatie’ waarvan ir. Ernste, de voorzitter van de 
raad van beheer van de e 55, melding maakte, leek inmiddels een must 
geworden.21

De geest zoals deze sprak uit de Nationale Manifestatie e 55, ken-
merkte de nrc met de kop: ‘Inspirerend voorbeeld voor een volk, dat 
de toekomst wil veroveren’. Het is aannemelijk dat de Nederlandse 
elites, ofschoon ze zich bewust waren van de risico’s van een snelle 
modernisering, deze toch onontkoombaar achtten.22 James Kennedy 
ziet het ‘geloof in de onvermijdelijkheid van verandering’ in elk geval 
als een ‘cruciale factor in de Nederlandse politieke cultuur’.23 Deze in-
stelling zou evenmin aan Oranje voorbijgaan, zoals onder meer blijkt 
uit de toespraak van prins Bernhard ter gelegenheid van zijn erepro-
motie in de Technische Wetenschap in Delft in 1951. Hij zei toen: ‘Wil 
het zijn roemrijke plaats van weleer veroveren, dan zal Nederland dat 
aanpassingsvermogen waar moeten maken!’24
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De veranderingen die het Nederland van de jaren 1950 en 1960 te zien 
gaf, zijn de laatste decennia uitgebreid en vanuit diverse invalshoeken 
onderzocht door historici zoals James Kennedy en Hans Righart, terwijl 
er tevens nog tal van deelstudies zijn verschenen.25 Ik beperk me hier 
tot de aspecten van het veranderingsproces die voor het onderwerp 
relevant zijn. Het blijkt dat de ‘lange jaren 1950’(1950-1966) een peri-
ode van transformatie en heroriëntatie vormen, zij het (gedeeltelijk) 
nog versluierd. De structurele veranderingen in dit decennium zouden 
uiteindelijk een ingrijpende mentaliteitsverandering in Nederland te-
weegbrengen, waardoor opvattingen over gezag, gemeenschapszin en 
moraal – die de confessionelen en naoorlogse ‘vernieuwers’ zo dierbaar 
waren – onder druk zouden komen te staan.26 Dit werd hier en daar 
ook wel voorvoeld en leidde soms tot verontrusting. Zo hadden al in 
1954 rechtzinnige protestanten, die vanuit deze achtergrond ontevre-
den waren over de opstelling van de Antirevolutionaire Partij en de 
Christelijk-Historische Unie, de Johannes Althusius Stichting opge-
richt en werd het blad Tot Vrijheid Geroepen uitgegeven.27

‘…kijk naar de toekomst, en bezie het verleden van 
Uw kant slechts met wantrouwen’28

Juliana erfde een onomstreden Oranjekoningschap met ongekend 
prestige, en het Oranjepatriottisme bepaalde meer dan ooit de civil 
religion van de Nederlandse natie.29 De tendens was bovendien dat 
de vertrekkende koningin niet beter kon worden gehuldigd dan haar 
dochter loyaal tegemoet te treden.30 Van de dominante Wilhelmina 
was de politiek constitutioneel tegenspel gewend geweest en van de 
Grondwet ging tot 1983 nog de suggestie uit dat de Koning een ei-
genstandige inbreng had. Met ‘er staat niet wat er staat’ gaf Harry van 
Wijnen aan dat dit tot de nodige verwarring kon leiden.31 Maar de 
consequentie van de natiebrede erkenning van het koningschap als 
symbool van eenheid was dat dit instituut ook natiebreed aanvaard-
baar moest zijn en blijven. Het paradoxale gevolg hiervan was dat de 
politieke speelruimte voor de vorst kleiner werd dan ooit en dat deze, 
na de Hofmans-affaire, definitief nihil zou zijn.32

tussen traditie en moderniteit (1950-1966)



238 nederland en het verhaal van oranje

De ministeriële verantwoordelijkheid, essentieel in een constituti-
onele monarchie, vergemakkelijkt niet het vinden van een antwoord 
op de vraag wat de inbreng was van het Oranjekoningschap in de 
Nederlandse samenleving van de ‘lange jaren 1950’. Het is daardoor 
niet altijd exact aan te geven hoe de Oranjes stonden tegenover de 
veranderingen en of koningin Juliana besefte als Oranje een bijzon-
der aspect van de nationale traditie te belichamen. Hetzelfde geldt 
voor de hieruit voortvloeiende vraag of ze zich toen zag als vertolker 
en onderhouder van het Oranjepatriottisme als civil religion. Hoe-
wel de persoonlijke opvattingen van het constitutionele staatshoofd 
formeel verhuld bleven door het ‘geheim van Soestdijk’, laten zij zich 
toch wel duiden. In de eerste plaats staan er door onderzoek naar aan-
leiding van de Greet Hofmans-affaire en de daarvan niet te scheiden 
Soestdijk-crisis degelijke publicaties ter beschikking die inzicht bie-
den in onder meer de totstandkoming van de koninklijke redevoerin-
gen. Dat zijn werken als Drees en Soestdijk van Hans Daalder (2006), 
De Greet Hofmans-affaire van Lambert J. Giebels (2007) en Juliana & 
Bernhard van Cees Fasseur (2008).33 Daar komt bij dat we weten dat 
koningin Juliana haar toespraken altijd zelf schreef en dat bovendien 
haar ‘seculiere’ redevoeringen kunnen worden vergeleken met haar 
kerstboodschappen. Omdat deze in Nederland traditioneel ruimte 
laten voor een persoonlijke noot van de vorst, valt daaruit ook veel te 
destilleren over Juliana’s persoonlijke opvattingen.34

Haar inhuldigingstoespraak in 1948 karakteriseerde koningin Juli-
ana al meteen. Behalve het veel geciteerde zinnetje ‘Wie ben ik dat ik 
dit doen mag?’ waren er meer uitspraken die al als kenmerkend kun-
nen worden beschouwd (en die ook in latere kersttoespraken terug-
keren). Zo sprak Juliana met weerzin van de ‘wereld van conventio-
nele vooroordelen’ waarin haar moeder haar taak aanving. De waarde 
die ze hechtte aan vrijheid en verdraagzaamheid en haar idealistische 
kijk op de wereld spreken uit de verwachting dat het kwaad in de we-
reld bestreden kan worden door de jeugd op te voeden tot vrije men-
sen. Deze zouden moeten worden gekenmerkt door ‘een sterk ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor de medemens, met eerbied voor alles 
wat leeft en groeit en voor een anders diepste overtuiging’. Verder zag 
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zij het Nederlandse volk als ‘nationale gemeenschap’ en ging het ook 
voor haar om eenheid in verscheidenheid.35

De eerste kerstboodschap van koningin Juliana was kort. Ze bracht 
het verzet tegen de overweldigers in herinnering en wees erop dat 
‘onze jongens’, de Nederlandse militairen in Indonesië, de opdracht 
hadden ‘onze beloften in te helpen lossen, die wij aan alle inwoners van 
Indonesië deden bij monde van mijn Moeder op 7 december 1942 en 
op 3 februari van dit jaar’. Het zou daarbij gaan om het brengen van ‘de 
vrijheid in de vierledige vorm van de vrijheid van geloof, de vrijheid 
van het woord en de vrijwaring van vrees en gebrek’, kortom Roosevelts 
Four Freedoms, een idee dat haar zeer aansprak.36 In combinatie met de 
kerstboodschap van 1949, het jaar van de soevereiniteitsoverdracht, 
kreeg het echter iets van een politiek statement omdat de koningin ex-
tra aandacht gaf aan degenen die mogelijk bezwaar hadden tegen de 
overdracht van de soevereiniteit. Ze zei onder meer: ‘We hebben allen 
de langs democratische weg tot stand gekomen besluiten te aanvaar-
den. Onverschillig of gij van oordeel zijt, dat Indonesië al lang, of nog 
lang niet, rijp is voor haar onafhankelijkheid, en hoe bezorgd en zwaar 
Uw hart ook is: ik zou willen zeggen in heilige ernst, en een beroep 
doende op Uw diepe welwillendheid jegens Indonesië: wanneer de Ne-
derlanders eerlijk dit spel volgens de nieuwe regels spelen, zullen zij in 
Indonesië welkome gasten zijn. Wij weten: wie behouden wil, zal steeds 
verliezen, en wie bereid is te verliezen, zal behouden, ook al behoudt hij 
iets anders dan hij zich oorspronkelijk had voorgesteld – zoals nu inder-
daad gebeurt – bij voorbeeld het groeiend vertrouwen, dat een mondig 
wordende samenleving ons geeft, veelal dààr, waar het de laatste jaren 
zo jammerlijk ontbroken heeft. […] Bij deze soevereiniteitsoverdracht 
laten wij iets los – en zij ontvangen iets, namelijk onze erkenning van 
wat ieder volk immers met zijn diepste wezen wenst, en immers ook 
door geen Nederlander een ander in wezen wordt misgund.’37

De aard van deze koninklijke boodschap zal allerminst hebben 
geharmonieerd met het natiebesef van de sympathisanten van het 
Natio naal Comité Rijkseenheid. Na Wilhelmina’s voor hen teleurstel-
lende stellingname betreffende Indonesië, in het begin van dat jaar, 
moet Oranje, bij monde van Juliana, deze exponenten van uiterst-
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rechts Nederland opnieuw hebben teleurgesteld. De weinig om-
floerste woordkeus van Juliana wettigt de veronderstelling dat het 
dekolonisatieproces haar sympathie had en dat ze haar landgenoten 
wilde oproepen tot een ruimhartige acceptatie van de soevereiniteits-
overdracht. De teneur ervan week niet veel af van die van de redevoe-
ring die de koningin op 27 december in het Paleis op de Dam hield 
ter gelegenheid van de soevereiniteitsoverdracht. Volgens Fasseur 
werden beide redevoeringen met Greet Hofmans besproken, zonder 
dat dit overigens veel verder ging dan wat algemeenheden.38 Gelet op 
de felle strijd die in het land over de dekolonisatie van Indonesië had 
gewoed, betrof het – voor de onschendbare koningin – een behoorlijk 
politieke rede.

Eigenlijk sprak uit de rede van de sociaaldemocratische premier 
Drees, van 31 december van hetzelfde jaar, meer begrip voor de Ne-
derlanders die er moeite mee hadden de nieuwe werkelijkheid te aan-
vaarden. Drees trachtte zijn landgenoten, na het verlies van Indone-
sië, toch weer hoop in te spreken door te wijzen op de ‘grote beloften 
en ruime mogelijkheden’ die de toekomst, ondanks het verlies, had te 
bieden. Wat overigens niet wil zeggen dat de strekking van Juliana’s 
woorden niet in grote lijnen overeenstemde met de regeringspolitiek. 
Maar ze voelde zich kennelijk niet geroepen wat troost te bieden aan 
degenen die de verbreking van zo’ n eeuwenoude band, hoe onont-
koombaar ook, betreurden.

Juliana gaf bij deze kwestie blijk van een instelling tegenover het 
verleden die aansloot bij haar oproep aan haar studentengehoor in 
de Cité Universitaire, gedaan tijdens haar staatsbezoek aan Frank-
rijk in 1951, om het bekrompen verleden los te laten en slechts met 
wantrouwen te bezien, en de moed te hebben opnieuw te beginnen.39 
Veelzeggend is in dit verband ook de opmerking die ze in een latere 
kersttoespraak maakte over de betekenis van de traditie: ‘Met traditie 
kan men geen enkel actueel gebeuren tegemoet treden, en men vraagt 
zich af, uit welke bron ontstaat steeds weer de behoefte, traditie zò te 
verheerlijken, dat de actualiteit van het leven voorbijgaat en de daarin 
gelegen kans. […] Ongezond is het, traditie als een zware ballast in ie-
dere nieuwe dag mee te slepen, en nog ongezonder is het, de toekomst 
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hiermee te belasten, en de dag van heden voor niets te laten passe-
ren.’40 Dit was een volstrekt ander geluid dan haar moeder liet horen, 
die zich liet leiden door Groen van Prinsterers interpretatie van het 
‘verhaal van Oranje’. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre Juliana 
enige affiniteit heeft gehad met de christelijk-nationale visie op het 
Oranjekoningschap, zoals deze in de jaren 1950 en 1960 in orthodox-
protestantse kring nog gangbaar was.41

Meestal beperkte koningin Juliana zich in haar kersttoespraken 
tot meer algemene oproepen van morele aard, die echter opvallend 
weinig afweken van haar ‘seculiere’ teksten. Zo verwees ze in deze 
‘seculiere’ teksten eveneens veelvuldig naar God en riep ze met kerst 
1950 juist haar landgenoten op de hand aan de ploeg te slaan en te 
beginnen ‘de naoorlogse gemeenschap’ op te bouwen. Zoals eerder 
aan de orde kwam, past de term ‘gemeenschap’ in het toen gangbare 
vocabulaire. Haar conclusie dat ‘deze gemeenschapsopbouw’ ook op 
internationaal plan zou moeten plaatsvinden, komt in wat andere be-
woordingen terug in de radiorede die ze op 5 mei 1950 uitsprak ter 
gelegenheid van de viering van de bevrijding. Daarin sprak ze van de 
‘verplichtingen in de broederschap der volkeren’ van Nederland.42 
Omdat het aansloot bij de internationale samenwerking, waarin Ne-
derland steeds meer participeerde, was het logisch dat dit onderwerp 
terugkeerde in de toespraken die ze hield tijdens de staatsbezoeken 
die ze begin jaren 1950 als nieuwe vorstin aflegde.43 Vooral verdere Eu-
ropese samenwerking dook steeds weer op. Zelfs in haar rede op Moe-
derdag (13 mei 1951) wees ze de moeders erop dat de wereld een ‘nauw 
verweven gemeenschap is geworden en dat zij niet langer verdragen 
kan niet verenigd te zijn’. Ofschoon later op grond van Juliana’s hou-
ding wel sympathie werd verondersteld met de vrouwenemancipatie, 
bleek ook bij deze Oranjevorstin hiervan weinig uit haar teksten.44 
Ook uit haar boodschap aan de General Federation of Women’s clubs 
in Texas (21 mei 1951) greep ze de gelegenheid aan om het gezelschap 
te prijzen omdat hun belangstelling eveneens het buitenland en de 
vrede betrof. Opnieuw bracht ze onder woorden hoe belangrijk het 
was begrip op te brengen voor het standpunt van andere mensen en 
andere volken.

tussen traditie en moderniteit (1950-1966)
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Koningin Juliana mocht weinig affiniteit met het nationale verleden 
hebben, ze zag wel een bijzonder taak weggelegd voor Nederland in 
de wereld. In haar kerstboodschap van 1951 stelde ze onder meer: ‘Ik 
herhaal wat ik al eerder heb gezegd: de wereld houdt de ogen op Ne-
derland gericht, en verwacht veel van Nederland als bijdrage aan de 
samenleving van deze wereld.’45 Evenals haar moeder was ze daarbij 
geneigd tot overschatting van Nederlands internationale rol. Hoewel 
het in het verlengde lag van het morele, missionaire nationalisme, 
waarvoor Nederland al eerder sympathie toonde, had het ook al iets 
van een preluderen op het ideaal van ‘Nederland gidsland’, zoals dit in 
de jaren 1960 leefde.

Het contact tussen Juliana en Greet Hofmans was in die jaren in-
tensief, en deze laatste huldigde eveneens allerlei vage, pacifistische 
en andere idealistische opvattingen. Maar of Greet Hofmans de ko-
ningin er nu toe inspireerde of haar slechts in haar ideeën bevestigde, 
koningin Juliana gaf vaak blijk van een persoonlijk roepingsbesef dat 
– net als bij de kwestie-Lages – op gespannen voet kon komen te staan 
met haar constitutionele rol. Een bekend voorbeeld hiervan speelde 
tijdens de voorbereiding van het staatsbezoek dat koningin Juliana 
en prins Bernhard in 1952 aan de Verenigde Staten zouden brengen. 
De redevoeringen die de koningin daar wilde houden, brachten haar 
in conflict met haar echtgenoot, die het maar ‘hoogdravende onzin’ 
vond, en met haar minister van Buitenlandse Zaken Stikker, die net als 
zijn ambtenaren de teksten grotendeels minder geschikt achtte voor 
het publiek waarvoor zij bestemd waren.46 De koningin vond echter 
de haar gesuggereerde teksten te politiek en ‘lang niet ongevaarlijk, 
daar zij zich steeds weer begeven in alle wespennesten der huidige of 
recente politiek – waar ik nu juist zó gaarne buiten wilde blijven’. Zij 
had bovendien geen zin ‘allerlei klaargemaakte politieke speeches uit 
te spreken’: ‘Ik wil algemene gedachten brengen, die de mensen iets 
kunnen zeggen en die op een hoger plan liggen. Daartegen kan de re-
gering onmogelijk bezwaar hebben,’ aldus de koningin in gesprek met 
de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken dr. 
H.N. Boon.47

Koningin Juliana hield in de Verenigde Staten een aantal redevoe-
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ringen waarmee het kabinet, na wat aanpassingen, uiteindelijk ak-
koord was gegaan. Haar toespraak tot het Congres van 3 april kan als 
het meest substantieel worden beschouwd. Behalve dat de koningin 
dank uitsprak voor de Amerikaanse steun tijdens de oorlog, pleitte ze 
onder meer voor een geestesgesteldheid die zou voeren tot goodwill 
tussen de natiën en mensen omdat goodwill zou voeren tot begrip en 
begrip tot vertrouwen. Meer samenwerking, wederzijds begrip en be-
houd van de vrede waren de terugkerende thema’s. Het ging haar om 
‘de belangen van de wereld als geheel’. Ze sprak van: ‘Eén menselijk 
geslacht, onder leiding en liefde van één God.’48

Ook in de andere redevoeringen die door koningin Juliana in de 
Verenigde Staten zijn gehouden, deed ze vooral een ethisch appel op 
haar publiek. Het is opvallend dat daar waar ze zich op de geschiede-
nis beriep, het primair de Amerikaanse historie betrof, zoals de verwij-
zing naar de grondbeginselen van de Amerikaanse democratie die op 
‘onvergelijkbaar schone wijze’ waren neergelegd in de Onafhankelijk-
heidsverklaring. Naar de Nederlandse geschiedenis werd bij uitzon-
dering verwezen, en dan nog in zoverre er raakvlakken waren met de 
Amerikaanse geschiedenis. Dit bleek in de rede tijdens de ontvangst 
op het stadhuis van New York op 7 april en bij de verkrijging van een 
eredoctoraat van de Columbia University op 8 april. Uiteraard kwam 
ze in haar toespraak in het Hope College te Holland (Michigan) tot 
de afstammelingen van Nederlanders – zij het zeer summier – ook op 
de Nederlandse geschiedenis terug.49

Deze redevoeringen van Juliana in de Verenigde Staten vertoonden 
eigenlijk veel overeenkomst met haar kerstboodschappen uit die peri-
ode. Zo sprak Juliana in haar kerstboodschap van 1952 eveneens over 
de eenheid van de mensheid, over het groeiende begrip, dat de mens-
heid ‘in waarheid een eenheid behoort te wezen, en dat, willen wij blij-
ven voortbestaan, die eenheid te verwerkelijken moet zijn en dus niet 
in een te verre toekomst moet liggen’.50 In een andere kerstboodschap 
zag ze als ‘het enige verlossende gevoel’ voor de mens die twee wereld-
oorlogen heeft meegemaakt, ‘het samen met anderen werken voor een 
doel, dat niet zijn eigen, maar een groter en hoger belang dient’.51 Beide 
typen redevoeringen, de ‘seculiere’ en de kersttoespraken, werden ge-
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kenmerkt door eenzelfde veilige vaagheid. ‘Veilig’, om vanuit haar po-
sitie van onschendbaar staatshoofd met enige vrijblijvendheid te kun-
nen filosoferen en omdat ze daarmee toch ook in de buurt bleef van 
de ‘vage bewoordingen’ waarin Greet Hofmans haar ‘doorgevingen’ 
formuleerde. Op de vraag van een Amerikaanse journalist hoe ze dacht 
dat de mensheid haar ideeën zou kunnen realiseren, antwoordde ze in 
alle onbevangenheid: ‘I have no idea whatsoever.’52 Premier Drees en 
het kabinet zouden er uiteindelijk toch mee kunnen leven.53

Haar echtgenoot mocht haar redevoeringen ‘hoogdravende onzin’ 
vinden, de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken kon van ‘war-
taal’ spreken en een criticus als het Kamerlid Frans Goedhart mocht 
zich vanwege de zweverigheid afvragen of de Amerikanen Nederland 
geen ‘queer country’ zouden vinden, het staatsbezoek – inclusief de re-
devoeringen – was zonder meer een groot succes.54 In constitutioneel 
opzicht was het hardnekkige vasthouden tegenover het kabinet over 
de toespraak weliswaar aanvechtbaar, maar dit wil niet zeggen dat haar 
critici beter wisten wat het publiek eigenlijk van koninklijke redevoe-
ringen verwachtte. Wat haar Amerikaanse toehoorders betrof, wijst 
Fasseur erop dat ze de op ‘warme toon en in onberispelijk Engels uit-
gesproken’ toespraken prachtig vonden, ‘voor zover zij er al naar luis-
terden en die begrepen’.55 Wat de gevoeligheden aanging, meent hij dat 
geen Amerikaan ervan wakker lag wanneer Juliana zei ‘dat zij van gan-
ser harte hoopte dat de productiestijging die nu werd gebruikt voor de 
bewapeningswedloop eens ten goede zou komen aan ontwikkelings-
projecten (in de derde wereld) en dat de landen van het Atlantische 
bondgenootschap niet dezelfde fout moesten maken als de landen ach-
ter het IJzeren Gordijn, om alles te concentreren op hun verdediging in 
plaats van mede op hun economisch, sociaal en cultureel welzijn’.56

Koningin Juliana heeft veel redevoeringen gehouden, en over zeer ver-
schillende onderwerpen, maar de oorlog en de bevrijding waren voor 
haar als naoorlogse vorstin terugkerende thema’s. Zo hield ze in 1955 
op 4 mei een radiotoespraak voor de jeugd en op 5 mei een redevoe-
ring te Wageningen waarin ze de geallieerden en het verzet prees: ‘Zij, 
die wij vandaag eren, of zij nog bij ons zijn of niet meer, hebben gele-
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den en gestreden om hen, die na hen zouden leven een toekomst te ge-
ven – een schone toekomst, een waardevol bestaan. Zij verplichten de 
gehele mensheid het leven op aarde te verkiezen boven de dood van 
het menselijk geslacht.’57 Maar in essentie week deze toespraak weinig 
af van haar kersttoespraken en haar andere redevoeringen. Zoals ge-
bruikelijk stond hij voor een belangrijk deel in het teken van hoop op 
een betere wereld en dit klonk eveneens uit haar redevoeringen voor 
de jeugd in Suriname en de Nederlandse Antillen in hetzelfde jaar.

Koningin Juliana sprak relatief veel voor jongeren. Kennelijk omdat 
dit haar de gelegenheid bood haar eigen hoop te projecteren op de 
toekomstverwachtingen die ze de jeugd toedacht. Zo zei ze: ‘Opval-
lend is, hoe de jeugd in welk land dan ook, ervan doordrongen is, dat 
de wereld moet veranderen, volgens hun idealen en verwachtingen.’58 
Ook de rede die zij hield op 18 juni 1955, in de Pieterskerk in Leiden, 
over ‘De welvaart als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, 
geeft duidelijk aan waar haar passie lag. Hierin pleitte ze ‘voor werke-
lijke saamhorigheid’, waarschuwde ze voor ‘roofbouw op de krachten 
van de aarde en op de kracht van de mens’ en hekelde ze de ‘steeds 
wijdere gaping tussen de haves en de have-nots’. Het behelsde een lang 
en zeer idealistisch betoog, dat in het teken stond van verwezenlijking 
van de ‘broederschap der mensheid’. Of zoals ze het samenvatte: ‘’t Is 
een uitdaging aan de Westerse beschaving –, dat wat ze over de we-
reld verbreid heeft, te maken tot iets waarlijk en blijvend goeds.’59 In 
een rede die Juliana hield bij de opening van een internationale con-
ferentie over menselijke verhoudingen, op 4 september 1956 in Nij-
megen, pleitte de vorstin voor bezinning op de gevolgen van het me-
chanisatieproces en van overbevolking. Het schrikbeeld dat ze haar 
toehoorders voorhield, was een ‘termietenstaat’. De ‘hele zin van het 
leven’ was er voor haar in gelegen dat ‘wij de verantwoordelijkheid 
voor onszelf moeten leren aanvaarden, en die voor de ander leren be-
seffen’.60

Uiting geven aan haar zorg om de bedreigde humaniteit of om de 
toekomst van de aarde, en de mens wijzen op zijn verantwoordelijk-
heden, lag deze koningin meer dan dat ze de Tweede Wereldoorlog 
zou duiden in het kader van de vaderlandse geschiedenis, als heldhaf-
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tig epos, als reprise van de eerdere grote strijd van Nederland tegen 
Spanje, zoals haar moeder dit zag. Dit deed ze evenmin bij de herden-
king van de bevrijding in 1960. Zelfs bij altijd toch meer nationaal an-
gehauchte handelingen als de indienststelling van Hr. Ms. De Ruyter in 
1953 of bij vaandeluitreikingen zoals aan het regiment Van Heutsz en 
aan het korps commandotroepen te Roosendaal in 1955, speelde het 
nationale verleden nauwelijks een rol.61 Wel zou ze in haar tamelijk 
lange kerstboodschap van 1956, op het dieptepunt van de Soestdijk-
crisis, verwijzen naar de in de Grondwet verankerde vrijheid en het 
voorrecht hier de eed op te hebben mogen afleggen. Tevens noem-
de ze uit het recente verleden de bijval die haar moeder kreeg toen 
ze sprak: ‘Wij willen onszelf zijn en blijven.’ Hier verbond ze echter 
wel de conclusie aan dat Nederlanders een volk zouden zijn dat het 
sterkst voor internationale samenwerking zou voelen.62

Koningin Juliana’s toespraak in 1956 tot haar dochter prinses 
Beatrix, ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van achttien 
jaar – een cruciaal jaar voor een Nederlandse troonopvolger –, noch 
die ter gelegenheid van haar installatie tot lid van de Raad van State 
in hetzelfde jaar, bevatte noemenswaardige verwijzingen naar het ver-
leden van de Oranjes en hun eeuwenoude band met de Nederlanders 
of naar het verleden van dit eerbiedwaardige instituut.63 In 1963 werd 
herdacht dat de Fransen honderdvijftig jaar ervoor waren verdreven 
en Oranje de soevereiniteit had verworven. Hoewel koningin Juliana 
in haar toespraak ter gelegenheid daarvan wel terugkeek op wat er 
in de achterliggende jaren was veranderd, vormde het ook weer geen 
reden om eens extra aandacht te besteden aan het ‘verhaal van Oranje’ 
als kern van de civil religion. De aanvang van de nationale herdenking 
liet ze aan haar dochter kroonprinses Beatrix. Nadat de prinses eerder 
een iets meer historisch getoonzette rede had gehouden bij de instal-
latie van het Comité Nationale Herdenking 1813-1963, stelde ook zij in 
haar radiotoespraak op 30 april dat ze weinig heil zag in een terugzien, 
‘wanneer dit niet gelijkertijd een belofte inhoudt voor de toekomst’.64

Een herdenkingsmonument zoals dat uit 1863, op Plein 1813, zou 
niet meer passen in de geest van onze tijd. Een ogenblik van bezin-
ning op wat we op sociaal, economisch en geestelijk terrein hadden 
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gepresteerd in de laatste honderdvijftig jaar was weliswaar gerecht-
vaardigd, maar vervolgens ging het om de toekomst. In Nederland 
zouden we alles zo’n beetje redelijk op orde hebben, maar het ging 
er nu om ‘redelijke en menselijke verhoudingen internationaal te ver-
werkelijken’, vooral wat betreft de groeiende Europese integratie en 
de ‘morele plicht ten aanzien van de ontwikkelingslanden’. Hierdoor 
geïnspireerd nam de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen als 
motto: ‘Gaande over de brug naar morgen’.65 Koningin Juliana sprak 
in grote lijnen dezelfde boodschap uit tijdens de televisie-uitzending 
op de avond van de herdenkingsdag, 30 november, waaraan de voltal-
lige koninklijke familie deelnam en die door de koningin werd afge-
sloten. Juliana wees daarbij op de verworvenheden van de afgelopen 
honderdvijftig jaar en ze eindigde zoals gebruikelijk met de morele 
opgave te definiëren die ze voor haar Nederlandse tijdgenoten zag: 
om naast goede Nederlanders goede Europeanen en goede wereld-
burgers te zijn.66

Er is wel geconstateerd dat naarmate mensen de modernisering als on-
ontkoombaar gingen beschouwen, ervan werd uitgegaan dat culturele 
of nationale identiteiten en religieuze en ideologische achtergronden 
minder belangrijk zouden worden.67 Het lijkt er daarom op dat de 
relativerende instelling van Juliana met betrekking tot het nationale 
verleden aansloot bij een meer algemene teneur. Zoals al eerder bleek 
uit een onderzoek van het nipo uit mei 1948, had het merendeel van 
de Nederlanders evenmin als Juliana veel affiniteit met de geschiede-
nis.68 Er heerste een antitraditioneel klimaat. Een ander voorbeeld is 
het voorstel dat in 1964 uitgerekend de inspecteur-generaal voor on-
derwijs, Max Goote, deed om alle geschiedenis te verwijderen uit het 
onderwijs omdat dit van weinig waarde zou zijn in een ‘dynamische 
wereld’.69 Vooral onder intellectuelen leek een voorbehoud ten op-
zichte van het nationale verleden geleidelijk aan bon ton te worden. Zo 
werd in Trouw prof. dr. G.W. Ovink geciteerd uit zijn inleiding op Wij 
samen onder de Oranjes: ‘Het stond al dadelijk vast dat de hedendaagse 
lezer geen behoefte heeft aan een gedenkboek [...] waarvan de pracht-
band in de boekenkast dan verder tot taak heeft de vaderlandsliefde 
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en burgerzin van de bezitter aan diens gasten te bewijzen.’70 Deson-
danks werden in dit boek de maatschappelijke en politieke ontwik-
kelingen en de rol van de Oranjes daarin redelijk geïntegreerd behan-
deld en zonder al te bewierokend te worden, zoals tot dan toe meestal 
gebruikelijk bij dit soort gelegenheidsgeschriften waarin Oranje een 
rol speelt. Hoewel er in die jaren nog wel publicaties verschenen die 
bijvoorbeeld handelden over het specifieke Nederlandse cultuurpa-
troon dat vooral door burgerlijkheid zou worden gekenmerkt, riepen 
verwijzingen naar het nationale verleden steeds meer voorbehoud op, 
ook onder historici.71 Dit voorbehoud ging verder dan dat men na de 
oorlog wat huiveriger was voor de gevaren van een overdreven nati-
onalisme en dat Nederland steeds meer was gericht op internationale 
samenwerking. Deze periode wordt in Nederland wel gekenmerkt als 
een tijd waarin de nationale geluiden leken te ‘verstommen’.72 James 
Kennedy wijst op een ‘kwijnende nationale identiteit’. Als sprekend 
voorbeeld noemt hij een radioserie waarin zelfs twijfel werd uitge-
sproken aan de betekenis van het oude Wilhelmus als volkslied voor 
‘de moderne mens in een complexe maatschappij’.73

Geen wonder dat in dit klimaat de viering van het honderdvijftig-
jarige bestaan van Nederland als onafhankelijke staat niet echt aan-
sloeg. Hoewel Trouw kon melden dat de nagespeelde landing van de 
Prins van Oranje in Scheveningen veel publiek aantrok, was dit met 
de Nationale Manifestatie ‘Voor en na Waterloo’ niet het geval.74 Dit 
was een openluchtspektakel dat in 1963 door Carel Briels in het Gof-
fertstadion in Nijmegen werd georganiseerd. Aansluitend was er een 
‘Oranje-Saluut’ als hommage aan het Oranjehuis, waaraan ook de 
Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, de Bond van Christelijke 
Oranje-Jeugdverenigingen en de neutrale Federatie van Oranjever-
enigingen deelnamen. Volgens De Oranjevaan moet dit gebeuren bui-
ten de leden van de Oranjeverenigingen – voor wie de toegang gratis 
was – weinig belangstelling hebben getrokken.75 Terugkijkend op de 
feestelijkheden zou Harry Mulisch (1927-2010) in zijn Bericht aan de 
rattenkoning spreken van een ‘onbeschrijfelijke flop’.76 Kortom, de ver-
minderde oriëntatie op traditie en vaderlandse geschiedenis lijkt een 
algemene trend in die jaren.



249

De ‘zelfontmythologisering van Oranje’77

Hoe geliefd koningin Juliana gedurende haar gehele regeringsperiode 
en ook nog erna mocht zijn geweest, het is aannemelijk dat het achter-
liggende ‘verhaal van Oranje’ tijdens de ‘lange jaren 1950’ al aan kracht 
verloor. Dit had zowel met maatschappelijke ontwikkelingen als met 
gebeurtenissen binnen het Oranjehuis te maken. Uiteraard zou de al-
gemene trend van een verminderde waardering voor het nationale en 
voor de vaderlandse geschiedenis een verschijnsel als de civil religion 
rond Oranje niet onberoerd laten. Maar Oranje maakte ook een proces 
van ‘zelfontmythologisering’ door, waarvan de Greet Hofmans-affaire 
het meest duidelijke voorbeeld is. Ook de toenmalige Oranjehuwelij-
ken waren hierop van invloed.

De Hofmans-affaire leidde bijna tot een scheiding tussen Juliana en 
Bernhard en tot een volstrekte verdeeldheid aan het hof, zodat het 
kabinet in 1956 zich genoodzaakt zag in te grijpen. Deze affaire was 
niet los te zien van de constitutionele spanningen die er enige jaren 
eerder waren geweest over de redevoeringen die koningin Juliana in 
de Verenigde Staten wilde uitspreken en waarin de invloed van Hof-
mans ook merkbaar was geweest. Het Nederlandse politieke esta-
blishment moet het schandaal als ontluisterend hebben ervaren, en 
deze ontluistering van het koningschap ging niet voorbij aan liberalen 
en zelfs niet aan traditioneel zeer koningsgezinde groeperingen zoals 
de antirevolutionairen en de christelijk-historischen.78 W.F de Gaay 
Fortman, antirevolutionair politicus en kamerheer in buitengewone 
dienst, constateerde in 1956 als aanstaande kabinetsformateur wel-
iswaar nadrukkelijk dat hij niet ‘één seconde’ de indruk had dat de 
koningin ‘vanwege de Hofmansaffaire niet goed bij de les was’, maar 
daarmee was nog niet alles gezegd.79 Hij veronderstelde namelijk wel 
dat Juliana door Hofmans behoorlijk het hoofd op hol was gebracht. 
Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek met de koningin zei hij 
dat ze ‘verward’ was en dat ze langzamerhand het gevoel had dat men 
vond dat ze maar weg moest. ‘Een sombere gedachte die bij sommi-
gen ook wel is opgekomen.’80

Voor orthodox Nederland, protestants en katholiek, waren contac-
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ten met een goeroeachtige dame en ‘doorgevingen van boven’ onaan-
vaardbaar, en mevrouw Gerbrandy noemde het gedrag van de konin-
gin dan ook ronduit ‘heidens’.81 Fasseur maakt melding van een brief 
van de zeer Oranjegezinde, antirevolutionaire oud-premier Gerbran-
dy waarin deze de koningin van christen tot christen ernstig maande, 
‘in het belang van haar gezin, en het Nederlandse volk, evenals dat 
van haar eigen zielenheil’, op haar dwalingen terug te komen. De weg 
Hofmans zag hij als ‘de weg van God af, de weg van de vernieling’.82 
Ook de christelijk-historische freule C.W.I. Wttewaall van Stoetwe-
gen, bovendien een oude vriendin van Juliana, toonde zich uitermate 
kritisch over de vorstin. Ze noemde haar ‘geestelijk van de kook’, zodat 
een ‘buitenstaatverklaring’, de grondwettelijke mogelijkheid om het 
koninklijke gezag aan een regent op te dragen, niet uitgesloten was.83 
Deze affaire moet het gezag van Juliana in deze kringen geen goed 
hebben gedaan.

Buitenlanders konden beter op de hoogte zijn van de Hofmans-af-
faire dan het Nederlandse publiek omdat de uiterst gezagsgetrouwe 
Nederlandse pers toen, zeker wat het Oranjehuis betreft, nog zeer te-
rughoudend was. De media zwegen of gebruikten omfloerste bewoor-
dingen, wijzend op de familietragiek van conflicten over het zoeken 
naar genezing voor een kind. Verder werd de buitenlandse pers haar 
betreurenswaardige publicaties verweten.84 Aan deze zelfcensuur 
hielden de media hun Greet Hofmans-trauma over, dat in hun hou-
ding tegenover het Oranjehuis zou nawerken.85 De politiek maakte 
van de gelegenheid gebruik om de ministeriële verantwoordelijkheid 
duidelijk te stellen, en dit had blijvende consequenties. In de Tweede 
Kamer legde mr. P.J. Oud, de fractieleider van de vvd, namens de vijf 
grootste fracties een gemeenschappelijke verklaring af, waarin sprake 
was van ‘de kwestie Soestdijk’ die ‘een ernstige verontrusting’ had ge-
wekt.86 Hierbij concludeerde Oud nadrukkelijk dat de ‘inrichting van 
het Huis der Koningin’, waarover vroeger wel discussie was geweest, 
eveneens onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel.87 Zo kwam 
er definitief een einde aan ‘de brede bemoeienis met het regeringsbe-
leid’ door het staatshoofd. Alleen waar het haar eigen positie of aange-
legenheden van het Koninklijk Huis betrof, speelde haar oordeel nog 
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mee.88 Sinds deze affaire kan in de geest van de Britse publicist Walter 
Bagehot van het Nederlandse koningschap in politieke zin worden 
gezegd: Royalty is not essential.89

Aan de aanhankelijkheid van de Nederlandse bevolking jegens Juli-
ana had de affaire geen afbreuk gedaan. Haar vraag in haar kerstrede 
van 1956: ‘Maar heb ook ik soms het recht niet, te trachten mijzelf te 
zijn?’ riep vele sympathiebetuigingen op en opiniepeilingen zouden 
onafgebroken zeer gunstig voor haar blijven.90 De Nederlandse poli-
tieke elites deden er het zwijgen toe.

Behalve dat in 1962 koningin Wilhelmina was overleden, leek er zo op 
het oog, begin jaren 1960, weinig aan de hand. Naar aanleiding van 
dit overlijden werden haar rol in de oorlog en de band tussen Neder-
land en Oranje in de media uiteraard opnieuw breed uitgemeten. Het 
mythische beeld dat deze Oranjevorstin had nagelaten, werd markant 
onder woorden gebracht in het gedicht dat J.W. Schulte Nordholt in 
New York maakte toen hij het bericht van haar overlijden had verno-
men:

Ach God, is Wilhelmina dood?
Die vrouw was groot,
Groot en sterk; in al dat bont,
in al die jassen daar zat een ziel,
van zuiver staal en vol met God.

Daar zat een zender die witte golven
uitzond in onze duisternis
toen het godvergeten gespuis
tierde en moordde in Nederland.

Wat had ik graag langs de weg gestaan
en de hoed gelicht voor de laatste maal
met mijn laatste eer en bijna gehuild
de dag dat mijn oude koningin
in Delft in de kerk begraven wordt.
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Maar ik loop over straat in een vreemde stad
met mijn ogen gedroogd en recht voor mij uit
in het licht van het grote verleden gehuld
nog eenmaal bezield met haar zekerheid

En als ik de krant uit Nederland krijg
knip ik het statieportret eruit,
waar ze zit als een oude tovervrouw,
een voorouderbeeld, een moedergodin
mild van vermoeide majesteit,
steil en doodstil, en dat hang ik hier op.

En soms als ik dan door de kamer loop
sta ik er onbestemd voor stil
en bid een gebed tot de oude God
die bij Nederland en Oranje hoort,
bij de vrijheid waarin wij geboren zijn.91

In hetzelfde jaar werd het zilveren huwelijksfeest van Juliana en Bern-
hard grootscheeps en ongecompliceerd gevierd. De opzet, waarbij 
tijdens een bijeenkomst in het Circusgebouw in Scheveningen verte-
genwoordigers van diverse jeugdorganisaties de gelegenheid kregen 
vrijmoedig met de koninklijke familie in gesprek te gaan, werd als 
een voorbeeld gezien van de meer democratische manier waarop de 
Oranjes en Nederlandse volk zich tot elkaar verhielden. Het overzich-
telijke beeld van Oranje veranderde echter met de partnerkeuze van 
de prinsessen. Ze kozen achtereenvolgens voor een extreem-rechtse 
(carlistische) katholieke Spaanse prins, een Duitse diplomaat van 
lage adel die nog in Hitlers leger had gediend, en een burgerjongen 
uit Schiedam op wie overigens niets was aan te merken. De cabaretier 
Wim Kan zou verzuchten dat de prinsessen de erfvijanden van het Ne-
derlandse volk hadden weten te vinden, namelijk Spanje, Duitsland 
en Schiedam.92 Het Nederlandse volk kan toen niet de indruk hebben 
gekregen dat de nieuwe generatie Oranjes zich bijzonder veel gelegen 
lieten liggen aan de Oranjetraditie.93
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‘Een Oranje rooms-katholiek? Daar had nooit iemand serieus aan 
gedacht,’ aldus freule Wttewaall van Stoetwegen (1901-1986) in haar 
‘vertelsels’.94 Zeker voor orthodox-protestant Nederland kwam de 
overgang van de tweede dochter van koningin Juliana en prins Bern-
hard, prinses Irene, naar de rooms-katholieke kerk in januari 1964 
hard aan. Dit paste volstrekt niet bij de protestantse interpretatie van 
de Oranjemythe, waarin de eerste Oranjes optreden als protestantse 
geloofshelden tegen roomse onderdrukking. In het desbetreffende 
communiqué werd gesteld: ‘De particulier secretaris van H.M. de Ko-
ningin deelt naar aanleiding hiervan mede dat de koningin en prins 
Bernhard geheel staan achter de vrijheid van keuze van hun kinderen 
en dus de keuze van hun dochter volledig respecteren.’ In de Volks-
krant liet de hofpredikant Forget echter overduidelijk blijken hoezeer 
hij was overrompeld door de overgang van een Oranjeprinses naar het 
rooms-katholicisme: ‘Mijnheer, het is verschrikkelijk, ik wist er hele-
maal niets van, maar als het waar is, dan is het verschrikkelijk. Ik vind 
het heel erg, want ik moet niets van de Roomse kerk hebben. Ik ben 
antirooms. Natuurlijk vind ik het erg dat ik als hofprediker niet op de 
hoogte ben gesteld. Maar het is een grote gebeurtenis, die grote gevol-
gen zal hebben.’95 De man reageerde spontaan, waarschijnlijk afgaand 
op zijn kennis van de orthodox-protestantse visie op de verhouding 
Nederland-Oranje. Maar de dag erop zou hij, met een beroep op zijn 
gebrekkige Nederlands, in de Volkskrant terugkomen op zijn eerste re-
actie. Hij voegde eraan toe: ‘Ik hoop echter van ganser harte dat de 
diepe en hechte band tussen het volk van Nederland en het huis van 
Oranje zal blijven bestendigd.’96 Als wordt vernomen dat de prinses 
bij haar overgang naar het rooms-katholicisme is overgedoopt, ver-
sterkt dit de irritatie in protestantse kring.

Wat de leiders van de protestantse partijen aanging, vermeldde 
de katholieke Volkskrant dat ze geschokt waren door het besluit van 
de prinses, maar dat ze haar persoonlijke vrijheid onderstreepten.97 
In een artikel het protestantse Trouw zei Jongeling (gpv) dat hij de 
grondwettelijke vrijheid weliswaar erkende, maar toch erg was ge-
schrokken van het bericht, en de stap zeer betreurde.98 In zijn parle-
mentaire herinneringen zou hij nog eens terugkomen op zijn diepe 
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geschoktheid over de overgang van de prinses. In zijn parlementaire 
inbreng had hij zich beperkt tot de procedure en de miscommunica-
tie waarmee de aankondiging van de verloving was gepaard gegaan.99

Een verbintenis van een prinses van Oranje met een carlistische prins 
verdroeg zich ook politiek niet met de Oranjetraditie. Achteraf gezien 
bleek dit al uit het interview dat Irene had met De Telegraaf op 27 janu-
ari – nog voordat er iets bekend was van haar overgang naar het katho-
licisme – en waarin de prinses zegt wat te willen doen aan de negatieve 
beeldvorming rond het Spanje van generaal Franco en diens sociale 
verworvenheden prijst.100 Aan de andere kant waren de carlistische 
inspiraties van prins Carel Hugo voor de orthodoxe protestanten een 
blessing in disguise. Behalve dat dit voor de regering uiteindelijk door-
slaggevend zou zijn om geen goedkeuringswet voor het huwelijk in te 
dienen, bood dit de orthodoxe protestanten bovendien de gelegen-
heid in alle loyaliteit aan Oranje toch uiting te geven aan hun onvrede. 
Ook Jongeling stelde in zijn inbreng hoezeer hij het betreurde dat het 
Oranjehuis verzwagerd geraakt was met het carlisme. Van de parle-
mentaire leiders was Van Dis van de sgp in eerdergenoemd artikel in 
Trouw het meest uitgesproken: ‘Het is een slag in het gezicht van het 
protestantse volk. Het gaat hier om een telg uit het huis van Oranje, 
dat ons destijds vrij maakte van Rome en Spanje. Zij heeft de reforma-
tie prijsgegeven. Ik geloof dat dit bij de belijdende protestanten hard 
zal aankomen.’ In hetzelfde nummer van Trouw stelde de fractielei-
der van de vvd, Geertsema: ‘Iedere Nederlander heeft de vrijheid van 
godsdienstkeuze. Waarom dan niet een lid van het Koninklijk Huis?’

Volgens Jan Bank heeft het ‘politieke katholicisme in Nederland’ 
zich ingespannen de overgang van ‘een Oranjetelg naar de katholieke 
kerk van haar politieke lading te ontdoen’. Schmelzer (kvp) meende 
dat het besluit een ‘strikt persoonlijk karakter’ droeg en dat het als 
zodanig respect verdiende.101 Dit was weliswaar het politiek correcte 
standpunt, maar zo werd het zeker in orthodox-protestantse kring 
niet algemeen beleefd. Omdat de overgang van de prinses naar het 
katholicisme een uiterst gevoelig onderwerp van nationaal belang be-
trof, hielden vier ministers behorende tot verschillende politieke par-
tijen zich met dit onderwerp bezig. Premier V.G.M. Marijnen (kvp), 
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vicepremier B.W. Biesheuvel (arp), minister van Binnenlandse Za-
ken E.H. Toxopeus (vvd) en minister van Justitie Y. Scholten (chu) 
vormden het ‘Irenekwartet’. Met de PvdA, die toen de oppositie 
vormde, werd hierover informeel contact onderhouden. Rust en dus 
zo veel mogelijk eensgezindheid rond Oranje werd door de politieke 
elites als een zaak van nationaal belang beschouwd, ook de fractielei-
ders werden in zulke situaties vaak vertrouwelijk ingelicht.102

Freule Wttewaall ging in haar terugblik nog in op de poging van 
de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, A. Vondeling, 
om de fractievoorzitters van de arp en de chu, respectievelijk Smal-
lenbroek en Beernink, in de Kamer ertoe te verleiden uit te spreken 
dat een katholiek op de troon grondwettelijk tot de mogelijkheden 
behoorde. Freule Wttewaall constateerde dat dit het geval was, maar 
dat de heren niet repliceerden, omdat de twee grote protestantse 
fracties hier waarschijnlijk toen nog niet aan toe waren.103

Deze huwelijkskeuze was niet direct conform het ‘verhaal van Oran-
je’ en zeker niet in de geest van de public theology van orthodox-pro-
testants Nederland. De algemene trend was al wel dat religie steeds 
meer persoonlijk werd ingevuld. Opiniepeilingen naar aanleiding van 
de overgang van de prinses gaven dan ook aan dat een meerderheid 
een katholieke vorst of vorstin inmiddels aanvaardbaar vond, maar te-
vens bleek dat een belangrijke minderheid (30 procent) zoiets minder 
zou waarderen en dat onder de aanhangers van de protestantse par-
tijen meer dan twee derde (68 procent) nog altijd tegen zou zijn.104 
De voorzitter van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, ds. 
Graafstal, sprak in zijn Jaarrede in 1964 van ‘droefheid en teleurstel-
ling, die de overgang van prinses Irene naar de rooms-katholieke kerk 
in kringen van de Bond had gebracht’. De verwarring die het gebeuren 
had veroorzaakt, blijkt uit zijn eerdere brief aan de koningin waarin hij 
wees op de gevoelens van aanhankelijkheid ‘die de overgrote meerder-
heid der Protestants-Christelijke Oranjegezinden aan Uwe Majesteit 
en het Koninklijk Huis binden’, maar tevens gewaagde van ‘emotionele 
en verkeerd gerichte reacties’ die zich hadden voorgedaan.105

Alle opwinding rond het huwelijk in de media en ook nog eens het 
feit dat Juliana en Bernhard niet aanwezig hadden kunnen zijn bij de 
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huwelijkssluiting van hun dochter in Rome, wekten medeleven op 
onder de bevolking. Wat haar persoonlijke communicatie met de Ne-
derlanders aanging, wist koningin Juliana ook hierover toch weer de 
juiste toon te treffen. Zo zei ze onder meer: ‘Men veronderstelt soms, 
dat de eisen en plichten van mijn ambt en die van mijn moederschap 
met elkaar in conflict zijn gekomen. Wat daar ook van zij, toch heeft 
mij dit niet in tweestrijd gebracht omdat wij als familie dezelfde maat-
staven aanleggen als ieder ander goed Nederlands gezin.’106

De verloving van prinses Margriet met de burger Pieter van Vollen-
hoven zou aanmerkelijk gemakkelijker verlopen. Met de opwinding 
van de eerdere koninklijke verloving in herinnering, was iedereen toe 
aan probleemloze feestelijkheden. De mystiek van het ‘blauwe bloed’ 
leek al veel van haar betovering te hebben verloren. Het gegeven dat 
het koningshuis hiermee weer een traditie losliet, riep – enkele uit-
zonderingen daargelaten – dan ook nauwelijks discussies op.107 De 
kern van de reactie in Trouw van 11 maart 1965 is exemplarisch: ‘De 
verloving van prinses Margriet met de heer Van Vollenhoven doet ons 
zien dat hier de stem van het hart gesproken heeft. Hier geen mariage 
de Raison, ook geen mariage de staatsraison zoals met zoveel vorste-
lijke huwelijken het geval is.’ Verder wordt er vermeld dat het kabi-
net moet toegeven dat ‘tijden veranderen’ en de ‘gebruiken evolue-
ren’, waardoor een wet moet worden aangenomen zodat een prinses 
ook mag trouwen met iemand die niet van adel is.108 De Telegraaf was 
eveneens ronduit positief: ‘Juist deze mengeling van maatschappelijke 
standen, juist het sprookje van de Prinses, die haar hart verliest aan 
een niet-adellijke medestudent, heeft de geestdrift en de vertedering 
gewekt bij geheel het Nederlandse volk, dat de verloving in alle lagen 
toejuicht.’109

De voorzitter van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen  
lt.-kol. ds. C.M. Graafstal – opgelucht dat het niet weer een katholieke 
pretendent betrof – reageerde aldus: ‘De keuze van prinses Margriet 
trof weldadig ons hart: een serieuze gelovige jonge man van de Neder-
landse stam.’110 Zo leken de prinses en de student in een tijd waarin 
conventies en maatschappelijke verschillen aan betekenis inboetten, 
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de tijd mee te hebben, hoewel er later nog wel op werd teruggeko-
men.111 Margriet zelf zei over haar verloving met een burgerjongen: 
‘Heerlijk dat ik straks gewoon mevrouw Van Vollenhoven zal zijn.’112 
Maar later zou Van Vollenhoven zelf aangeven dat dit voor velen toen 
nog allerminst ‘gewoon’ was.

Willem i, Willem iii, Wilhelmina en Juliana en vóór hen verschillende 
stadhouders hadden Duitse echtgenoten gekozen. Maar toen Beatrix, 
de kroonprinses, in 1965 met een Duitse huwelijkskandidaat kwam, 
had zij het tij tegen. Dit had te maken met meerdere ontwikkelingen.

Tot diep in de jaren 1950 had het beeld van de oorlog overheerst als 
het verhaal van de heldhaftige strijd van het Nederlandse volk tegen 
de wrede Duitse bezetter, een strijd tussen verraad en verzet, tussen 
goed en kwaad, kortom een groots en meeslepend epos als reprise van 
de strijd tegen Spanje, geheel passend bij het Oranjepatriottisme als 
civil religion rond Oranje. De televisieserie De Bezetting, die vanaf mei 
1960 tot mei 1965 in eenentwintig delen door De Jong werd verzorgd 
en later zijn monumentale serie Het Koninkrijk, die vanaf 1969 zou ver-
schijnen, hielden nog een bevestiging in van deze visie. Kritiek hierop, 
die onder andere uit het werk van een schrijver als Willem Frederik 
Hermans opklonk, beperkte zich aanvankelijk tot een minder ge-
waardeerde kritische onderstroom.113 Toch had Berkelbach van der 
Sprenkel, die zich zo geïnspireerd wist door de Oranjemythe in Oranje 
en de vestiging van de Nederlandse staat, al in 1944 gewaarschuwd dat 
het ‘heldenvolk der zestiend’eeuwse Geuzen’ een fabel was en dat het 
aantal moedige Nederlanders in de Opstand tegen Filips ii percents-
gewijs niet groter was dan in de jaren van de Duitse bezetting.114 De 
betekenis van het ‘verhaal van Oranje’ school voor Berkelbach van der 
Sprenkel in de inspiratie die er voor het Nederlandse volk van uitging 
en de richting die het aangaf in perioden als het erop aankomt en niet 
in het ontkennen van de werkelijkheid.

Desondanks raakte het beeld van de Tweede Wereldoorlog als re-
prise van de Tachtigjarige Oorlog door enkele gebeurtenissen ver-
sneld op de achtergrond. Behalve door de televisieserie De Bezetting 
kreeg de Tweede Wereldoorlog namelijk veel aandacht door het Eich-
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mannproces, dat werd bijgewoond door onder anderen Harry Mu-
lisch, die er van 26 maart 1961 tot 30 september 1961 verslag van deed 
in Elsevier. Vervolgens verscheen hierover zijn boek De zaak 40/61. 
Een reportage.115 Daarin werd blinde gehoorzaamheid aan de kaak ge-
steld, op grond waarvan de verantwoordelijkheid voor de jodenver-
volging een veel algemener karakter kreeg. Pressers Ondergang. De 
vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, dat 
in april 1965 werd gepubliceerd, bevestigde dit beeld op een zeer in-
dringende manier.116 Dit shockeerde velen en bracht heftige discussies 
teweeg, waardoor de kritiek op de gangbare kijk op de oorlog werd 
versterkt. Volgens Jan Oegema, die ook nog wijst op het effect van de 
serie De Holocaust, zouden als gevolg van het bewustwordingsproces 
dat toen op gang kwam, de joden de leden van het verzet verdringen 
als belangrijkste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op grond 
hiervan signaleert hij zelfs het ontstaan van een ‘publieke religie rond 
Auschwitz’ die uiteindelijk concurrerend zou worden met de civil re-
ligion rond Oranje.117

Er zat echter meer in de lucht dan een veranderende kijk op de 
Tweede Wereldoorlog en een verminderde betrokkenheid bij de va-
derlandse geschiedenis en de nationale tradities. Er ontwikkelde zich 
ook een andere visie op het gezag en de gezagsverhoudingen en dit 
terwijl voor veel anderen Oranje nog het van God gegeven gezag beli-
chaamde. Vanaf begin jaren 1960 werden in Nederland kritische, non-
conformistische en antiautoritaire geluiden vernomen die – op een 
enkel incident na – eerder onbestaanbaar zouden zijn geweest.118 Een 
roemrucht voorbeeld hiervan vormde de vara-televisieserie Zo is het 
toevallig ook nog eens een keer (1963-1966), waarin allerlei Nederlandse 
taboes op de hak werden genomen.

Er ontstond een situatie waarbij werd verondersteld dat het maat-
schappelijke verzet niet langer uitging van het proletariaat, dat de 
nieuwe welvaartsstaat vanwege zijn verworvenheden was gaan waar-
deren, maar van een combinatie van kunstenaars en veelal jonge in-
tellectuelen die deze welvaartsstaat juist heftig bekritiseerden.119 Het 
was een mentaliteit die aansloot bij de naoorlogse avant-garde die 
weinig affiniteit had gehad met de ‘natie als nationale gezindheid’. 
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Ook hierbij zou, volgens Paul Cliteur, de doorwerking in de samen-
leving van de visie van Harry Mulisch op Eichmann een rol hebben 
gespeeld.120 Om elke vorm van gezagspretentie verdacht te maken, 
werd Adolf Eichmann tot demon van de gehoorzaamheid gemaakt. 
Mulisch had het op 16 juli 1961 als volgt geformuleerd: ‘Eichmann is 
geen uitzondering.’ Hij stond voor de ‘doodgewone mens’. Hij noem-
de hem onder meer een ‘machinale bevelenontvanger’ en schreef ver-
der: ‘Bij miljoenen loopt hij over de aarde rond.’ Volgens Cliteur was 
de bedoeling hiervan dat de brave burger moest worden genazificeerd 
en het nazisme verburgerlijkt. Zo werd elke vorm van gezag verdacht. 
Met Bericht aan de rattenkoning (1966), waarin Mulisch deze lijn door-
trekt, werd hij een trait d’union tussen de naoorlogse avant-garde en 
de nieuwe avant-garde die zich vanaf midden jaren 1960 zou mani-
festeren. Weliswaar schetst Mulisch hier hoe Roel van Duijn vorm en 
inhoud gaf aan het gedachtegoed van zijn ‘provotariaat’ en schetst 
hij de gebeurtenissen die er in Amsterdam plaatsvonden, maar hij 
bracht het Bericht aan de rattenkoning tevens als onderdeel ervan.121 
Voor Van Duijn was de jeugd de laatste revolutionaire klasse. Dit pro-
votariaat stond niet alleen tegenover de burgerij en de gezagsdragers 
maar evengoed tegenover het klootjesvolk, de grote massa, die de brij 
vormde waarin de vroegere klassen waren ondergegaan. In elk geval 
ging het provotariaat als revolutionaire avant-garde heftig tekeer te-
gen gevestigd gezag, of het nu autoritaire bestuurders – de ‘regenten’ 
– betrof, of intellectueel aanzien, want debunking raakte in. En ook het 
klootjesvolk, dat zich vereenzelvigde met de bestaande orde, erop los 
consumeerde en – ondanks veranderingen die zich ook hier voorde-
den – vatbaar bleef voor kwalijke emoties als natiebesef en Oranje-
liefde, ontkwam niet aan de gram van het provotariaat. Zo verscheen 
in september 1966 het provomagazine God, Nederland en Oranje met 
een afbeelding van de alom geliefde koningin Juliana als raamprosti-
tuee, met een prijskaartje van 5,2 miljoen gulden, haar jaarinkomen. 
Dit leverde veel verontwaardigde reacties op, het blad werd in beslag 
genomen en tekenaar Willem werd aangeklaagd en beboet.122 Het 
is opvallend dat het ‘provotariaat’, deels bestaande uit aankomende 
elite, niet langer de paternalistische zorg kende om de ‘massamens’, 
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die kenmerkend was voor de vooroorlogse en ook nog voor de naoor-
logse elites. Er werd nu neergekeken op het ‘klootjesvolk’, dat bestond 
uit een ‘verburgerlijkte arbeidersklasse’ en een ‘Telegraaf lezende mid-
denstand’. Het zou zich laten leiden door zijn ‘onderbuikgevoelens’, en 
hiervan werd bij herhaling publiekelijk blijk gegeven.123 Het ‘provo-
tariaat’ werd hierin trendsettend voor de nieuwe elites vanaf de jaren 
1970. Het doet denken aan de minachting voor de gewone man die 
Christopher Lasch zou signaleren bij de elites in de Verenigde Staten 
in The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy.124

Het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg diende 
zich dus aan in een tijd dat de waardering voor nationale tradities was 
verminderd en op een moment dat er zowel sprake was van deze nieu-
we, rebelse, zo men wil antiautoritaire gezindheid als van genoemde 
veranderende kijk op de Tweede Wereldoorlog. Stuk voor stuk on-
derwerpen die raakten aan het Oranjepatriottisme. Het was net ‘in’ 
aan het worden om openlijk anti-Duits te zijn en er was bovendien 
een ‘enorme behoefte aan verzet’, verzet tegen het gezag of wat er ook 
maar naar verwees.125 Het ‘Bestel’ moest uitgedaagd worden.126 Een 
aansprekend object ervoor – zoals de ‘happenings’ in 1964 rond zo-
iets weinigzeggends als het Amsterdamse Lieverdje aantoonden – was 
echter nog niet gevonden. De gemoedelijke, sociaal bewogen Juliana 
bood de revolterende jongeren geen aantrekkelijke uitdaging. Maar 
de aankondiging in 1965 van de verloving van Beatrix, als prinses 
symbool van het establishment en als kleindochter van koningin Wil-
helmina nauw geassocieerd met de oorlog, leverde het aansprekende 
object. De verloofde, Claus von Amsberg, was niet alleen als Duits 
diplomaat representant van de vroegere vijand, maar had nog een 
uniform van de Wehrmacht gedragen ook. Juist omdat het Oranjeko-
ningschap door de rol van Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoor-
log opnieuw was gelegitimeerd, moest deze verbintenis van de kroon-
prinses diepliggende emoties oproepen. Door veel nabestaanden van 
oorlogsslachtoffers en mensen uit het verzet werd het als een grove 
belediging ervaren, terwijl het tevens voor de provogeneratie de ul-
tieme mogelijkheid bood tot provocatie. Een mogelijkheid waarvan 
ze alleen maar hadden kunnen dromen.127
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De aankondiging van de verloving leidde daardoor alom tot heftige 
discussies. Veel redactionele commentaren en columns waren aanvan-
kelijk negatief, vooral van enkele bekende linkse bladen zoals De Groe-
ne Amsterdammer, Het Vrije Volk en Het Parool.128 Hetzelfde gold voor 
de reacties van organisaties van het voormalige verzet en van joodse 
organisaties. Ook het koningschap als instituut kwam er principieel 
door in discussie. Zo vroeg oud-verzetsman J.B. Charles, pseudoniem 
van de criminoloog Willem Nagel (1910-1983), zich in het jubileum-
nummer van Vrij Nederland van 28 augustus 1965 af waarom een ver 
verwijderd verleden wel kon dienen om het koningschap van Beatrix 
te legitimeren, maar het nabije verleden van de heer Von Amsberg, 
dat zijn aandeel in de oorlog betrof, hem niet zou mogen worden aan-
gerekend.129 Een volstrekt ander bezwaar kwam van de kant van de 
conservatieve, katholieke hoogleraar F.J.F.M. Duynstee. Deze stelde 
in Het Parool, gedacht vanuit de mystiek van het ‘blauwe bloed’, dat 
de heer Von Amsberg ‘naar familie’ wel geschikt zou zijn om deel uit 
te maken van een hofhouding, maar niet ‘om mede een eigen hof te 
houden’. Hij vond dat door het accepteren van ‘gewone mensen’ als 
Von Amsberg als huwelijkspartner voor de prinsessen de monarchale 
vorm zijn authenticiteit verloor en de monarchale stijl een verkleed-
partij werd.130

Bij de bondsvoorzitter van de Christelijke Oranje-Verenigingen 
was er nog weinig sprake van ‘onttovering’ wat het sprookje van het 
‘blauwe bloed’ betreft. Hij mijmerde: ‘In de kringen der Christen-
Oranjegezinden hadden ongetwijfeld velen aan de Kroonprinses, die 
– zo God wil – geroepen is later als Koningin ons volk te regeren, naast 
Haar in Haar hoge positie een echtgenoot toegedacht uit een al dan 
niet regerend Protestants vorstenhuis, dit niet alleen uit overwegin-
gen van nationaal prestige. Het bezit van hoge rechten geeft ook hoge 
verplichtingen. Om daaraan te kunnen voldoen dient men grote ga-
ven van hart en hoofd te bezitten, zoals deze in ons Oranjehuis door 
de generaties heen een gerijpt bezit zijn geworden en door traditie en 
overerving zijn doorgegeven. Velen van ons meenden – wellicht naïef 
– dat een telg uit een dergelijk vorstenhuis van elders de zielenadel 
van zijn eerbiedwaardig voorgeslacht in een huwelijk met onze Erf-
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prinses zou kunnen inbrengen.’ Na te hebben geconstateerd dat het 
aanbod van dergelijke vorstelijke en hoogadellijke huwelijkskandida-
ten uiterst gering is, maakt hij toch een draai en vraagt de spreker zich 
af: ‘[...] wie zegt dat de Heer Von Amsberg niet aan de gestelde eisen 
zou voldoen?’131

Over het algemeen betroffen de reacties, en zeker de meer felle, de 
Duitse nationaliteit van Von Amsberg. Dit raakte aan de verwerking 
van de Tweede Wereldoorlog als zodanig. De Leeuwarder Courant 
meldde bijvoorbeeld dat een honderdtal oud-verzetsstrijders minis-
ter-president Cals per telegram had verzocht het Nederlandse volk 
de gelegenheid te bieden zich erover uit te spreken of prinses Beatrix 
dan wel prinses Margriet de eerste troonopvolgster zou zijn.132 Wat 
overigens niet wil zeggen dat de teneur van alle reacties uit deze krin-
gen uitsluitend negatief en anti-Duits was. Zo had het hoofdbestuur 
van de Nationale Raad van het Voormalig Verzet Nederland er – gelet 
op de reacties – behoefte aan in een verklaring nadrukkelijk te stellen 
niet anti-Duits te zijn. De bekende joodse jurist Abel J. Herzberg vond 
de bezwaren uit joodse kring ‘misplaatst’.133

Na de verklaringen van premier Jo Cals en van Loe de Jong, direc-
teur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat ze geen 
politiek bezwaar hadden tegen de persoon van Claus von Amsberg en 
na een openhartig televisie-interview met het verloofde paar, gingen 
politiek en publieke opinie om.134 Maar toen het paar tijdens zijn ken-
nismakingsronde op 3 juli 1965 Amsterdam aandeed, was toch de helft 
van de gemeenteraad afwezig. Amsterdam als locatie voor de huwe-
lijksplechtigheid was ook minder gelukkig. Behalve dat er tachtigdui-
zend joodse Amsterdammers tijdens de oorlog waren vermoord, was 
Amsterdam ook nog eens het provocentrum, waar het onder progres-
sieven bovendien populair was om met provo te sympathiseren. Met 
de rookbom die op 10 maart 1966, de huwelijksdag, werd geworpen 
en die de Gouden Koets even aan het zicht zou onttrekken, wisten 
de provo’s het ‘klootjesvolk’ in zijn Oranjeziel te treffen. De Telegraaf, 
de krant van de zwijgende meerderheid, repte de volgende dag van 
‘oproerkraaiers’, ‘lawaaischoppers’, ‘verwarde geesten’, ‘brooddronken 
lieden opgejut door een handjevol provo’s’ en concludeerde: ‘Zij zijn 
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erin geslaagd hun eigen land te bekladden, voorwaar, daarvoor zul-
len ze zichzelf nog lang op de borst slaan.’135 Overigens bleek De Tele-
graaf als populaire krant goed aan te voelen waar de sympathie van 
de Nederlanders lag. Tussen 1945 en 1964 had het nipo geen aanlei-
ding gezien om de vraag monarchie of republiek te peilen, maar alle 
opwinding en miscommunicatie waren voor het nipo aanleiding dit 
vanaf 1964 wel te doen. Het bleek dat de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse bevolking zich uitsprak ten gunste van de monar-
chie.136 Soestdijk bleef het hart van Nederland, maar daarmee is niet 
alles gezegd.

Het Oranjepatriottisme vervluchtigde, Oranjes populariteit niet

Wat Oranje zelf betreft, hadden de huwelijken aangetoond dat er an-
ders dan voorheen met de traditie werd omgegaan. In tegenstelling 
tot haar moeder had koningin Juliana van weinig affiniteit blijk gege-
ven met de nationale geschiedenis en traditie. Ze had dan ook niet de 
indruk gewekt dat ze een taak voor zichzelf zag weggelegd als onder-
houder van de civil religion rond Oranje. De ‘desacralisering’ die het 
Oranjekoningschap tijdens haar regering tot op zekere hoogte te zien 
had gegeven, behoefde overigens niet direct een handicap te zijn. Een 
‘beetje minder majesteit’ sloot meer aan bij een moderne samenleving 
waarin een proces van democratisering op gang kwam. Met haar plei-
dooien voor meer onderling begrip, samenwerking en mensenrechten 
en met haar zorg om de handhaving van de vrede en het behoud van 
de planeet, formuleerde koningin Juliana bovendien een morele mis-
sie voor de natie zoals zij deze zag, en haar intenties werden als op-
recht ervaren. Dit lag de Nederlanders wel, gewend als ze waren aan 
moralistische vertogen. Een lange domineestraditie was voorafgegaan 
aan de ‘morele herbewapenaars’ uit de jaren 1930, toen ook koningin 
Wilhelmina al zeer moralistische redevoeringen had gehouden.

Dit ‘priesterlijke’ verwijzen naar het ‘hogere en betere’ past ook wel 
bij een verheven ambt dat voor alles een symboolfunctie vervult. Het 
verleent het iets van de toegedachte ‘majesteit’. Ook haar dochter 

tussen traditie en moderniteit (1950-1966)



264 nederland en het verhaal van oranje

Beatrix zou later een sterke neiging tonen tot het houden van mo-
reel hoogstaande redevoeringen. Juliana roerde met haar religieuze, 
enigszins zweverige instelling achteraf gezien onderwerpen aan waar-
mee ze haar tijd vooruit was. Zelfs bij radicaal-links kon Juliana wel 
op sympathie rekenen.137 In hoeverre het meer traditioneel ingestelde 
Oranjepubliek zich in haar mens- en maatschappijvisie herkende, valt 
niet direct te zeggen. Haar redevoeringen mochten idealistisch zijn, 
ze hielden geen oordeel in over degenen die er anders over dachten 
en ze hadden niet direct een cultuurpessimistische ondertoon. Zoals 
zij het stelde ter verdediging van haar toespraken in de Verenigde 
Staten: ‘[...] ik wil algemene gedachten brengen, die de mensen iets 
kunnen zeggen en op een hoger plan liggen.’138 Hoewel Juliana min-
der affiniteit toonde met de nationale traditie, belichaamde zij deze 
simpelweg door er als Oranjevorstin fysiek te zijn. De illusie van het 
gelukkige gezin in Soestdijk en bekende nationale rituelen als Konin-
ginnedag en Prinsjesdag vormden voor de meeste Nederlanders ver-
trouwenwekkende associaties met de civil religion rond Oranje.

Voor het Oranjepubliek, dat toch meer of minder moeite zou heb-
ben gehad met koningin Juliana’s progressievere opstelling – en af en 
toe klonk er wel kritiek –, was er altijd nog prins Bernhard. Behalve 
dat hij met zijn nadrukkelijke status van oorlogsheld in de Oranjetra-
ditie stond, verbond hij Oranje door zijn persoonlijkheid (vliegen, 
auto’s, sportiviteit) met moderniteit en door zijn duidelijke sympa-
thie voor de navo en het Nederlandse ondernemerschap bood hij 
rechts Nederland identificatiemogelijkheden die bij de koningin wat 
minder voor de hand lagen. In dit opzicht had Oranje met Juliana en 
Bernhard eigenlijk twee gezichten, en deze waren complementair.139

Eerdergenoemde gebeurtenissen rond Oranje in de jaren 1960 hadden 
de Nederlandse samenleving niet onberoerd gelaten. Behalve dat ze 
voor het nipo aanleiding vormden de populariteit van het koning-
schap te gaan peilen, werd ook de staatsvorm voor het eerst sinds jaren 
weer onderwerp van discussie. Uit een vertrouwelijke brief van eind 
1965 van de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, G.M. 
Nederhorst, aan personen uit zijn achterban, bleek dat het voorgeno-
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men huwelijk van Beatrix met Claus von Amsberg in deze kring onrust 
had veroorzaakt. Hij liet zich hierin in ongebruikelijk weinig vleiende 
bewoordingen uit over de Oranjes: ‘Wilhelmina was de laatste die met 
ijzeren plichtsbetrachting haar taak heeft vervuld. Juliana lukt dit al 
minder (affaire-Hofmans) en Beatrix staat volledig vreemd tegenover 
de harde eisen die het koningschap stelt.’ Hij koos echter niet voor 
de republiek want: ‘Een Nederland met als staatshoofd een Juliana of 
een Beatrix – goed in de hand gehouden door regering en parlement 
– prefereer ik boven een Nederlandse republiek met aan het hoofd 
een De Quay of een Luns, want dat wordt het.’140 De Pacifistisch Socia-
listische Partij (psp) sprak zich naar aanleiding van de gebeurtenissen 
echter principieel uit voor invoering van de republiek, en op de linker-
vleugel van de PvdA stelde de beweging Tien over rood in 1966 dat het 
wenselijk was dat, na het aftreden van koningin Juliana, Nederland 
een republiek zou worden.141

Voor de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis in Nederland 
vormden de gebeurtenissen aanleiding om op 31 maart, 1 en 2 april 
1966 in Nijmegen een congres te organiseren over de monarchie. In 
het voorwoord van de bundel die naar aanleiding van het congres ver-
scheen, werd gesteld dat de monarchie ‘een voorwerp van discussie’ 
was geworden in brede lagen van de bevolking.142 Een van de spre-
kers was de sociaaldemocratische oud-premier Drees. Hij ging in een 
afrondend betoog getiteld ‘Monarchie-democratie-republiek’ in op 
de betekenis van het koningschap. De vraag of de republiek meer aan 
de logica van de democratie voldeed dan de monarchie, vond hij ‘vol-
komen buiten de werkelijkheid staan’. Hij schetste het koningschap 
van de Oranjes als onderdeel van de cultuurhistorische context van de 
Nederlandse democratie, staande voor de continuïteit en verbonden 
met een vrijheidstraditie, ‘die nog zeer kort geleden hernieuwd is...’, 
‘en met een constitutioneel gedrag, wat niet wil zeggen zonder eigen 
karakter, dat voor Nederland zijn waarde heeft’.143 Drees, die ook als 
getuige was opgetreden bij het huwelijk van Beatrix en Claus, bleek 
er behoefte aan te hebben zijn vertrouwen erin uit te spreken dat 
‘prinses Beatrix, ondanks het omstreden huwelijk’ zich een waardig 
opvolgster zou tonen in de rij van Emma, Wilhelmina en Juliana. De 
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constatering van PvdA-leider Nederhorst in zijn brief dat het koning-
schap ‘een betwiste zaak’ begon te worden, gold meer voor dat mo-
ment en was te zwaar geformuleerd voor de langere termijn.144 Het 
medeleven van de bevolking bleek bij tal van gebeurtenissen, zoals bij 
de uitdijende defilés in de tuin van Paleis Soestdijk op Koninginne-
dag, en in 1973 bij de viering van haar zilveren regeringsjubileum.145 
Oranje bleef bijzonder populair, hoewel de magie en de vanzelfspre-
kendheid van het koningschap wel enigszins leken te zijn aangetast.

Ofschoon ook in Haagse kringen koningin Juliana onverminderd op 
sympathie kon rekenen, hadden de gebeurtenissen rondom Oranje 
gedurende de ‘lange jaren 1950’ het prestige van het koningschap ui-
teraard geen goed gedaan.146 Zoals eerder aan de orde kwam, vormden 
traditioneel zeer Oranjegezinde orthodox-protestantse politici hierop 
geen uitzondering. Het politieke establishment, gevormd door de 
regeringspartijen en de voornaamste oppositiepartij, pleegde indien 
nodig vertrouwelijk overleg en bleek overwegend één lijn te trekken. 
Het uitgestippelde beleid was vooral pragmatisch, dat wil zeggen dat 
onenigheid over Oranje uit de weg werd gegaan, maar tegelijkertijd 
werden wel duidelijker constitutionele verhoudingen nagestreefd. Zo 
was als gevolg van de Hofmans-affaire de ministeriële verantwoorde-
lijkheid al aangescherpt, en in 1964 werd op basis van een advies van de 
ministers van Staat dr. W. Drees en prof. mr. P.J. Oud de nota-Marijnen 
opgesteld. Sindsdien werd de ministeriële verantwoordelijkheid zo 
geïnterpreteerd dat deze het terrein betreft waar het staatsbelang in 
het geding is en dat de grenzen ervan uiteindelijk door de verantwoor-
delijke ministers worden bepaald.147 De consequentie hiervan was dat 
de verhoudingen in constitutioneel opzicht duidelijker kwamen te 
liggen en in democratisch opzicht zuiverder werden; een ontwikke-
ling die aansloot bij de opkomende trend in die jaren. Dat als gevolg 
van de onoverzichtelijkheden rond twee van de drie huwelijken van 
de prinsessen de berichtgeving over het Koninklijk Huis voortaan in 
handen kwam van de Rijksvoorlichtingsdienst, betekende overigens 
wel dat deze berichtgeving vooral vanuit een politieke optiek en in het 
in deze kringen heersende jargon zou worden geformuleerd. De vraag 
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of dit op de langere termijn de relatie niet zou kunnen frustreren tus-
sen de Oranjedynastie en het grote publiek, een relatie die altijd een 
populistisch aspect had behouden, was geen issue.

Opvallend is het dubbele spoor dat in protestantse kring in deze jaren 
aanvankelijk nog werd getrokken. Hiermee bedoel ik dat we enerzijds 
zien dat de antirevolutionaire en christelijk-historische Tweede Ka-
merleden hun liberale collega mr. Oud toestonden mede namens hen 
te spreken toen het parlement zijn kans greep de constitutionele koor-
den strakker aan te halen, en dat de consequenties ervan ook door de 
orthodox-protestantse partijen werden aanvaard. Maar anderzijds ble-
ken er onder orthodox-protestanten nog tal van publicaties in omloop 
waarin het christelijk-nationale geluid uiterst krachtig doorklonk. Een 
voorbeeld hiervan was Dispereert niet, het historisch handboek dat de 
antirevolutionaire senator H. Algra met zijn broer had geschreven en 
dat bijzonder populair was.148 Antirevolutionaire en christelijk-histo-
rische politici plachten bij gebeurtenissen rond Oranje bovendien in 
deze geest nog steeds graag te verwijzen naar het ‘drievoudig snoer’ 
van ‘God, Nederland en Oranje’, en zeker de kleinere reformatorische 
partijen lieten zich hierin niet onbetuigd. Als consequentie hiervan 
werd ook het koningschap ‘bij de gratie Gods’ met enige regelmaat 
nog geplaatst tegenover het principe van de volkssoevereiniteit.

Dat dit christelijk-nationale denken bij velen nog leefde, was op-
nieuw gebleken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeu-
ring van het huwelijk van Beatrix en Claus. Nadat de christelijk-histo-
rische parlementariër freule Wttewaall van Stoetwegen de historische 
rol van de Oranjes in herinnering had geroepen, verwees ze naar ar-
tikel 5 van het beginselprogram van de chu. Geheel in de geest van 
Groen werd hier gesteld dat het constitutionele koningschap in Ne-
derland de vrucht was van ‘de leidingen Gods met ons volk en de na-
tuurlijke ontwikkeling van ’s lands historie en daarom terecht in onze 
Grondwet bevestigd’.149 Hoewel de roep om meer democratisering 
en om erkenning van de mondigheid van de burger in de jaren 1960 
steeds sterker werd vernomen, vonden ook de woordvoerders van 
de Anti-Revolutionaire Partij, het Gereformeerd Politiek Verbond 

tussen traditie en moderniteit (1950-1966)



268 nederland en het verhaal van oranje

en de Boerenpartij, respectievelijk Roolvink, Jongeling en Koekoek, 
het nog steeds nodig het koningschap ‘bij de gratie Gods’ te plaatsen 
tegenover de volkssoevereiniteit.150 Jongeling was zeer uitgesproken 
en zei het zo: ‘Wij zullen als Nederlands volk zelfs terug moeten naar 
een andere geesteshouding. Het is niet waar, dat de Koning regeert 
bij de gratie van het soevereine Nederlandse volk; de Koning regeert, 
het staat boven elke wet, bij de gratie Gods! Dat zullen wij moeten 
vasthouden.’

Het blijkt dat midden jaren 1960 volgens de christelijk-nationale pu-
blic theology het adagium ‘God, Nederland en Oranje’ nog steeds gold 
als mantra tegen de moderniteit, en dat het koningschap ‘bij de gra-
tie Gods’ nog even provocerend werd gepositioneerd als tegenhanger 
van het beginsel van de volkssoevereiniteit. Hierop volgden dan ook 
reacties in de vorm van inhoudelijke kritiek. Twee artikelen in Soci-
alisme & Democratie in 1965 en 1966 zijn in dit verband interessant. J. 
van der Hoeven was genuanceerd positief over de betekenis van het 
‘nationale koningschap’ voor de parlementaire democratie. Hij waar-
deerde het instituut als symbool van eenheid en als ‘richtpunt van lo-
yaliteitsgevoelens’, vooral sinds, zoals ook in het bevrijdingsnummer 
van Vrij Nederland van 17 mei 1945 had gestaan, koningin Wilhelmina 
geen koningin meer was van nette en protestants-christelijke mensen, 
maar ‘waarlijk een Volks-Koningin’ was geworden. Zoals eerder aan 
de orde kwam, was het Oranjekoningschap ‘genationaliseerd’ door de 
rol van Oranje in de Tweede Wereldoorlog. Het blijft echter de vraag 
of Wilhelmina daarmee een volkskoningin zou kunnen worden ge-
noemd. Van der Hoeven plaatste wel een kritische kanttekening bij 
het gebruik van de formule ‘koning bij de gratie Gods’. In verband 
hiermee verwees hij naar Struycken, die al had aangetoond dat hier-
aan geen positief-rechtelijke of politieke betekenis kon worden toe-
gekend.151

De reactie hierop van L.M. de Rijk in 1966 in Socialisme & Democratie 
via het artikel ‘Nationaal koningschap of monarchistische maskerade?’ 
was aanmerkelijk scherper. Het ‘door Van der Hoeven bedoelde natio-
nale koningschap’ vond hij een ‘wel erg ideale constructie’ en hij wees 
daarbij op de fervente aanhangers ervan die schermden met ‘God, 
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Nederland en Oranje’ en met een koningschap bij de gratie Gods. 
Het ‘waarlijk nationale’ karakter van het koningschap vond hij aan-
vechtbaar door de minder democratische intenties van een deel van 
de Oranjeaanhang.152 Anders gesteld: voor De Rijk was deze klassieke, 
orthodox-protestantse public theology niet alleen een ‘overjarig relict’, 
maar vertegenwoordigde het een mentaliteit die een belemmering 
vormde voor een ‘waarlijk nationaal koningschap’. Voor hem toonde 
dit aan ‘dat een aantal landgenoten nog steeds niet de consequenties 
heeft kunnen trekken uit de gebeurtenissen van 1848’. De Rijk had 
ook kritiek op de minister-president, die in zijn antwoord aan de Ka-
mer ‘nauwelijks en in ieder geval zeer onduidelijk, op deze staatsrech-
telijke onzin reageert’, dat wil zeggen volstrekt onvoldoende hiervan 
afstand nam.153 Ook het kabinet-Cals, gevormd door confessionelen 
en sociaaldemocraten, spaarde hier kool en geit. Dat wil zeggen dat 
er midden jaren 1960 door de regering nog steeds niet duidelijk tegen 
de christelijk-nationale public theology in werd stelling genomen ten 
gunste van het democratisch beginsel.

Zo zien we dat ondanks de blijvende populariteit van Oranje de dra-
gende elementen van het Oranjepatriottisme tijdens de ‘lange jaren 
1950’ in Nederland aan veerkracht hadden ingeboet en dat het koning-
schap als instituut enigszins aan vanzelfsprekendheid had verloren. 
Hoewel er zich zelfs in protestantse kring voorzichtig al wat kritiek op 
aandiende, werd de christelijk-nationale public theology in de jaren 1960 
nog bij herhaling gehoord in de Nederlandse samenleving.154 De demo-
cratische en sociale levensinstelling van koningin Juliana mocht har-
moniëren met het meer democratische levensbesef dat zich aandiende, 
met deze christelijk-nationale inkleuring van het Oranjepatriottisme 
was dit niet het geval. Groens interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ 
had enige generaties orthodoxe protestanten richting gegeven, en ook 
daarbuiten wel weerklank gevonden, maar het was de vraag of deze 
versie de geest van de jaren 1960 zou weerstaan en geen aanleiding zou 
kunnen geven tot vervreemding tussen Oranje en nieuwe generaties.

tussen traditie en moderniteit (1950-1966)




