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hoofdstuk v

de teloorgang van een gedeelde
taal (1966-1984)

Met en tegen de ‘tijdgeest’

De jaren 1960 stonden in het teken van zulke ingrijpende verande-
ringen dat er wel wordt gesproken van een culturele revolutie. Wat 
Nederland aangaat, stelt de historicus James Kennedy dat de samenle-
ving in die tijd bevangen leek ‘door een wervelwind die overtuigingen 
razendsnel veranderde’.1 Hoewel het in zijn vaagheid een wat onge-
makkelijke term blijft, spreek ik toch van de tijdgeest die deze jaren 
kenmerkte en dan in navolging van A.J.F. Köbben bedoeld als omslag 
in de ‘collectieve mentaliteit’.2

De jaren 1960 zouden ook het Nederlandse natiebesef niet onbe-
roerd laten. In dit hoofdstuk ga ik in op twee ontwikkelingen die er-
mee verband houden: in de eerste plaats het einde van de dominantie 
van de christelijk-nationale/confessionele public theology als specifieke 
interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’, en vervolgens het vervluch-
tigen van het Oranjepatriottisme, de civil religion rond Oranje, die na 
de oorlog nog zo markant was, en de overgang naar het veel vagere 
Oranjegevoel, een ontwikkeling die samenviel met het uiteengroeien 
van de natiebeleving van de elite en die van het grote publiek.

Dat zo’n tijdgeest kan inspireren maar ook bijzonder krachtige weer-
stand kan oproepen, had Nederland ruim een eeuw ervoor ervaren, 
en deze weerstand had een zeer langdurige doorwerking in de Ne-
derlandse samenleving. Exemplarisch hiervoor is de stellingname 
van de dichter en jurist Isaäc da Costa (1798-1860), die de tijdgeest 
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aanduidde als de ‘geest der eeuw’. Als jongeman hekelde hij in het ro-
mantische manifest Bezwaren tegen de geest der eeuw (1823) het negen-
tiende-eeuwse verlichtingsdenken. Of het nu om de afschaffing van de 
slavernij ging of om het principe dat de koning gebonden zou zijn aan 
de Grondwet, Da Costa was ertegen. Eveneens uit weerzin tegen de 
modernistische opvattingen van zijn tijd poneerde zijn geestverwant 
Groen van Prinsterer zijn antirevolutionaire of christelijk-historische 
adagium: ‘Er staat geschreven, er is geschied.’ Dit fungeerde als credo 
tegen de tijdgeest. Hiermee lag naast het christelijke geloof met zijn 
op het evangelie gebaseerde opdracht van naastenliefde, het ‘histori-
sche beginsel’, en daarmee het respect voor het historisch gegroeide, 
ten grondslag aan het confessionele staatkundige gedachtegoed. Op 
deze wijze had de confessionele politiek een principieel conservatieve 
basis gekregen.3 Bij de ene christelijke politicus was dit ‘historische 
beginsel’ dominanter aanwezig – zoals bij De Savornin Lohman, Ger-
retson en Colijn – dan bij iemand als Kuyper.4 Ook de rooms-katho-
lieken zouden zich maatschappelijk en politiek organiseren tegen de 
modernistische tijdgeest. Zo meende Schaepman dat de term anti-
revolutionair ook op zijn katholieke beginselen van toepassing was. 
Toen eerder het orthodox-protestantse en rooms-katholieke denken 
aan de orde kwamen, wees ik op de overeenkomsten tussen beide in 
hun antimodernisme.5 Voor zover relevant noem ik hier de orthodox-
protestantse en katholieke public theology apart, maar doorgaans ver-
wijs ik naar de confessionele public theology.

Essentieel in deze confessionele public theology is dat de overheid in 
dienst staat van God en dat ze haar gezag, de maatschappelijke orde 
en de publieke moraal strikt dient te handhaven. In deze veelomvat-
tendheid beschouw ik dit als een politieke ideologie gebaseerd op een 
theologische aanname. Omdat het ‘volk achter de kiezers’ veel sympa-
thie bleek te hebben voor de confessionele stroming, zodat deze sinds 
de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 over een parlementai-
re meerderheid beschikte, zouden de confessionelen de Nederlandse 
politiek geruime tijd – tot in de jaren 1960 – beheersen. Anderen, de 
liberalen vóór en de socialisten ná de Tweede Wereldoorlog, mochten 
meedoen als het de confessionelen goeddocht.6 Door deze dominantie 
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van de confessionelen en daarmee van hun public theology werd het 
geestelijk klimaat in Nederland sterk gekleurd en de legitimiteit van 
het gezag in hoge mate bepaald. Het Oranjekoningschap ‘bij de gratie 
Gods’ symboliseerde de confessionele opvatting van het gezag, gaf er 
ook gezicht aan en werd ingezet als de formule  ter bezwering van het 
beginsel van de volkssoevereiniteit. Hierdoor kon het worden gezien 
als ‘hoogste sluitstuk’ van ‘het Bestel’.7

De hoogheid van het gezag kon volgens de legalistische gezagsop-
vatting van het confessionalisme niet ter discussie staan omdat dan 
immers de gruwel van de revolutie dreigde. Dit was bijvoorbeeld 
merkbaar bij reacties op gebeurtenissen als de spoorwegstaking van 
1903 (toen de antirevolutionair Kuyper meende met revolutiegevaar 
te maken te hebben), de aanroeping van de revolutie door Troelstra 
in 1918 en de muiterij op de Zeven Provinciën van 1933, toen tegen het 
revolutiespook werd opgetreden door de rooms-katholieke Ruijs de 
Beerenbrouck. Elke keer dat het gezag werd uitgedaagd, werd er on-
dubbelzinnig opgetreden door confessionele ministers-presidenten.8 
Ook de naoorlogse leiders van de christelijke partijen C.P.M. Romme 
(kvp), J. Schouten (arp) en H.W. Tilanus (chu) stonden nog voluit 
in deze traditie en weken in wezen niet af van hun voorgangers.9 Zoals 
eerder ter sprake kwam, had Romme vóór en tijdens de oorlog nog de 
invoering van een autoritair regime bepleit met een sterk koninklijk 
gezag. De invloed van deze gezindheid bleek in de Nederlandse In-
donesiëpolitiek, toen dit leidde tot het onvermogen om in te spelen 
op de Indonesische revolutie en in verband daarmee op de drastisch 
gewijzigde internationale verhoudingen. De antirevolutionair Bruins 
Slot, die later een ommezwaai zou maken, vertelde in 1968 hoe sterk 
zijn kijk op de revolutie was bepaald door Groen van Prinsterer. Hij 
stelde: ‘En toen de Indonesische kwestie kwam, dachten we eenvou-
dig: daar heb je het weer.’10

De christelijk-nationale interpretatie van het ‘verhaal van Oranje’ had 
nog veel invloed gehad op het naoorlogse Oranjepatriottisme. Om het 
in de geest van De Jong te zeggen, het ‘verhaal van Oranje’ was door 
de oorlog genationaliseerd. Maar de ‘lange jaren 1950’ gaven hiervan 
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een relativering te zien die werd beïnvloed door maatschappelijke 
ontwikkelingen waaraan ook het Oranjehuis deel had gehad. Gelet op 
hun dominante positie en op de belangrijke invloed die was uitgegaan 
van hun public theology als specifieke interpretatie van het ‘verhaal van 
Oranje’, was het voor de hand liggend dat veranderingen in opvattin-
gen hierover bij de confessionelen hun invloed zouden hebben op de 
Nederlandse samenleving. Zo was op grond van het ‘historisch begin-
sel’ krachtig verzet tegen de tijdgeest van de jaren 1960 te verwachten, 
maar de teloorgang van dit beginsel in het antirevolutionaire denken, 
te beginnen in de arp en vervolgens bij chu en kvp, betekende een 
aantasting van de essentie van de confessionele ideologie in Neder-
land als bolwerk van antimodernisme en daarmee als legitimatie van 
‘het Bestel’. Naast de drang tot imitatie van Amerika waar Livestro en 
Kousbroek op wijzen en het ‘geloof in de onvermijdelijkheid van ver-
andering’ – je moet met je tijd meegaan –, wat Kennedy ziet als ken-
merkend voor de houding van de naoorlogse Nederlandse elites, meen 
ik dat deze specifieke omslag in het denken van de confessionelen en 
de verzwakking van hun positie, cruciaal is geweest voor het vernieu-
wingsproces in Nederland.11

Hoewel de confessionelen tot 1967 hun electoraal sterke uitgangs-
positie wisten te handhaven, waren er ook tekenen van malaise merk-
baar en werd er verlies van aanhang gesignaleerd.12 Maar de naoor-
logse situatie was er dan ook niet gemakkelijker op geworden voor de 
confessionele politiek. Behalve dat de negatieve herinnering aan de 
crisispolitiek van Colijn de confessionelen lang parten speelde, stond 
sinds de ‘doorbraakpoging’ van de PvdA de christelijke partijvorming 
principieel ter discussie. Een theologische component binnen het 
christendom speelde hierin een niet onbelangrijke rol. Opvallend was 
bijvoorbeeld dat de hervormde kerk in een herderlijk schrijven van 
1955, Christen-zijn in de Nederlandse samenleving, afstand nam van de 
vereenzelviging van het christelijke geloof met het confessionele ge-
dachtegoed.13 Volgens Van Deursen was het weer de theologie die in 
wisselwerking met de ‘geest der eeuw’ intern het christelijke denken 
beïnvloedde.14 Zoals ten tijde van Da Costa de moderne theologie de 
hervormde kerk binnendrong, werd nu het onderliggende confessi-
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onele gedachtegoed – inclusief Groens ‘historisch beginsel’ – onder-
mijnd door een nieuwe trend in de theologie, met name die van Karl 
Barth (1886-1968). Deze Duitse theoloog wees elke vereenzelviging 
van menselijke instituties met het christelijk geloof van de hand.15 
Omdat de ‘christelijk-nationale’ kijk op de natie en op Oranje een 
theologische onderbouwing kende, zal ik aan deze verandering enige 
aandacht besteden.

De theologische ontwikkelingen na 1940 hielden überhaupt geen 
bevestiging in van de historische benadering in de politiek. Ook een 
hervormde theoloog als G.C. van Niftrik, christelijk-historisch én 
Barthiaans georiënteerd, waarschuwde – ofschoon hij waarde hechtte 
aan de geschiedenis als inspiratiebron – al vroeg tegen Groens dog-
matische duiding van de vaderlandse geschiedenis.16 Later, in 1971, 
zou hij in een rede voor de Bond van Christelijke Oranje-Verenigin-
gen als consequentie hiervan de ideologie van orthodox-protestants 
Nederland van God, Nederland en Oranje theologisch onhoudbaar 
noemen.17 De toewijding aan het Huis van Oranje vond hij alleszins 
verdedigbaar, een mythe eromheen ook, maar deze kon, mocht niet 
samenvallen met het christelijk geloof. Deze tendens sloot aan bij het 
eerdergenoemde artikel van C.L. Patijn in het progressieve protes-
tantse blad Wending waarin werd gesteld dat Groens visie een hypo-
theek had gelegd op het Oranjekoningschap.18

Veel verder nog gingen de moderne theologen die principieel ver-
nieuwing en zelfs revolutie predikten op grond van het evangelie.19 
Deze tendens beperkte zich niet tot de protestantse theologen. Van-
uit Zuid-Amerika werd sinds de jaren 1960 veel gehoord van nieuwe 
theologische opvattingen die uitmondden in de bevrijdingstheologie 
of theologie van de revolutie. Dit had zijn weerklank in Nederland, 
waar inmiddels onder katholieken een – wat pater J. Bots s.j. noemde 
– ‘revolutionair kerkelijk ontvoogdingsproces’ manifest werd, zoals 
bleek tijdens het Pastoraal Concilie (1966-1970).20 Er viel een gevitali-
seerd christelijk engagement te signaleren, waardoor vanuit de kerken 
vaker profetische geluiden klonken op het gebied van mensenrechten 
en bewapening. De bestaande orde en de handhaving ervan vonden 
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hierdoor steeds minder rechtvaardiging in een theologische duiding 
van de geschiedenis, en de natie en het koningschap vielen geen ander 
lot ten deel. Maar ook de christelijke partijen konden hieraan niet zo-
maar voorbijgaan omdat ze principieel waarde hechtten aan het ‘oor-
deel der Christelijke Kerk’.21

Het was vooral het echec van het Nederlandse Nieuw-Guineabeleid, 
dat ‘object was geweest van nationale trots en hoogdravendheid’, dat 
onder confessionelen als katalysator ging werken, zodat als eerste in 
kringen van de arp het antirevolutionaire politieke concept als zoda-
nig ging wankelen. Figuren als J.A.H.J.S. Bruins Slot, de fractieleider 
van de antirevolutionairen in de Tweede Kamer, en de partijvoorzit-
ter W.P. Berghuis (1911-1989) raakten ervan overtuigd dat het antire-
volutionaire wereldbeeld aan een grondige verandering toe was. In 
korte tijd viel het ‘historisch beginsel’ weg. Als consequentie hiervan 
voelde men zich niet langer aangesproken door ‘er is geschied’, maar 
vooral door ‘er staat geschreven’. Als bron van inspiratie werd sinds-
dien vooral het christelijke engagement benadrukt en wel in die zin 
dat de ‘radicaliteit van het Evangelie’ maatstaf behoorde te zijn voor 
politiek handelen. Dit zou ten koste gaan van de traditionele christe-
lijk-nationale public theology, uiteraard inclusief de kijk op Oranje, en 
zou de ontvankelijkheid voor de tijdgeest stimuleren.

De tijdgeest was het ‘historische beginsel’ in de jaren 1960 uiterst 
ongunstig gezind. De ‘geest van de jaren 1960’ werd gekenmerkt door 
een verwachtingsvolle sfeer, dat wil zeggen dat de wereld ingrijpend 
kon worden verbeterd mits de mensen van goede wil hun best maar 
deden.22 Op zijn elpee Songs for Beginners zong Graham Nash in 1971 
daarom: ‘We Can Change the World.’ Terwijl de naoorlogse Nederland-
se civil religion nog volop was geworteld in het vooroorlogse cultuur-
pessimisme, met de daarbij behorende scepsis ten opzichte van de 
massademocratie en de mondigheid van de burger, brak er toen een 
periode van optimisme aan. De veranderende tijdgeest hield in dat 
begrippen als traditie, historie, gezag, burgerfatsoen, zedelijkheid, ge-
loofsdogma’s en ook vaderlandsliefde aan scherpe kritiek onderhevig 
waren, maar dat democratisering, emancipatie, mensenrechten en in-
ternationale solidariteit terugkerende thema’s waren die enthousiaste 
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betrokkenheid konden oproepen en op verschillende terreinen nader 
werden uitgewerkt.

Zoals uit genoemde toespraken van koningin Juliana blijkt, moeten 
deze ontwikkelingen haar persoonlijk hebben aangesproken en be-
vestigd in haar idealistische opvattingen. Want ondanks alle gebeur-
tenissen gedurende die jaren, persoonlijk en in familieverband, klonk 
daarin de tijdgeest door. Zo wees ze in haar kerstboodschap uit 1968 
onder meer op de geweldige worsteling die in onze samenleving gaan-
de was ‘om zichzelf te begrijpen, te pakken en te verjongen’. Zij signa-
leerde het zoeken ‘naar het nieuwe ritme voor vandaag en morgen’. 
Haar vertrouwen in de ontwikkelingen die jaren sprak onder meer uit 
deze woorden: ‘Wij worden als mensheid heel geleidelijk aan rijper en 
zo leren wij bijvoorbeeld ook eindelijk meer zelfstandig te denken.’ Ze 
schetste in deze toespraak de liefde als ‘de drijvende kracht van alles 
in de wereld’.23

Een ‘intensief-humaan en wereldwijd engagement’

Dat zowel kerkelijken als niet-kerkelijken door dit ‘intensief-humane’ 
en wereldwijde engagement werden aangesproken, blijkt bijvoorbeeld 
uit de aanhang van de in 1968 opgerichte Politieke Partij Radicalen 
(ppr) en uit de weerklank die dit idealisme ondervond onder de aan-
hang van d’66 en de PvdA. Waar dit kenmerkend was voor progressief 
weldenkend Nederland, is het opvallend dat dit idealisme in confes-
sionele kringen eveneens ruime sympathie ondervond. Er was sprake 
van een wijdverbreid nieuw levensbesef, dat volgens James Kennedy 
zelfs het karakter kreeg van een public theology.24 Dit zou politieke ge-
volgen hebben en tevens doorwerken in het natiebesef. Tekenend is 
in dit verband de inbreng van de ppr. Hier zag men voor Nederland 
een nieuwe missie weggelegd om de wereld als ‘gidsland’ voor te gaan. 
Het besef, of misschien eerder de pretentie een voorbeeld te kunnen 
zijn voor de wereld, had niet alleen gevolgen voor de populariteit van 
de vredes- en milieubewegingen, maar beïnvloedde ook de internati-
onale opstelling van Nederland.25 De veronderstelling een voorbeeld 
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te kunnen zijn voor de wereld, zou zich bovendien niet beperken tot 
de buitenlandse politiek. Het drugsbeleid en de vrijere opvattingen 
over de seksuele moraal, met Amsterdam ‘als metafoor van vrijheid en 
tolerantie’, zouden er eveneens onder gaan vallen. Later kwamen daar 
nog de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht 
en het Nederlandse poldermodel bij.

Hoewel het idee van ‘Nederland Gidsland’ dreef op de ‘geest van de 
jaren 1960’, is er wat voor te zeggen dat het ook voortbouwde op een 
traditie. Behalve dat het in het verlengde lag van de door Huizinga 
geconstateerde traditonele openheid naar buiten toe en van Kuypers 
neocalvinistisch geïnspireerde nationalisme, klonk er ook de echo in 
door van het idealisme van Cornelis van Vollenhoven, die al in 1913 
een ‘nieuwe roeping voor Holland’ als kleine natie had bepleit.26 
‘Nederland Gidsland’ kwam er namelijk op neer dat Nederland als 
klein land een morele rol zou kunnen spelen in de wereld door zich 
in te zetten voor ‘vrede, onpartijdigheid en humanitaire idealen’. De 
beleidsmatige doorwerking ervan gaf Nederland een zeker interna-
tionaal aanzien op dit gebied.27 Tegelijkertijd werd de suggestie dat 
Nederland moest fungeren als gidsland wel bekritiseerd als een vorm 
van ‘missionair nationalisme’. Dit voorbehoud speelde trouwens ook 
algauw bij de progressieve bedenkers zelf.28

Het feit dat koningin Emma, die het nationalistische sentiment van 
de Nederlander uitstekend aanvoelde, al sprak van daden ‘waar een 
klein land groot in kan zijn’, had voor de sympathisanten van de gids-
landgedachte een waarschuwing kunnen zijn dat morele pretenties 
niet vrij van nationalistische ambities behoeven te zijn. De veronder-
stelling dat voor Nederland een bijzondere taak in de wereld lag weg-
gelegd, is zowel terug te vinden bij haar dochter Wilhelmina als bij haar 
kleindochter Juliana, zij het in een volstrekt verschillend perspectief. 
Deze laatste, Juliana, moet, gelet op eerdergenoemde toespraken, affi-
niteit hebben gehad met de idealistische invulling van Nederland als 
‘gidsland’, zij het waarschijnlijk zonder nationalistische bijgedachte.29

De jongeren die participeerden in politieke en maatschappelijke orga-
nisaties waren eveneens aangeraakt door de ‘geest van de jaren 1960’. 
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Het vernieuwingsproces dat zij op gang brachten, was echter minder 
elitair en praktischer gericht dan de acties van provo. Doordat dit 
aankomende kader als avant-garde een belangrijk deel van de nieuwe 
elite zou gaan vormen, moet de doorwerking ervan in de samenleving 
niet worden onderschat.30 De nieuwe ideeën die ze zich eigen hadden 
gemaakt, propageerden ze binnen de eigen zuil en daardoor verliep 
het veranderingsproces in Nederland grotendeels ‘binnenszuils’. Waar 
de pacificatie in 1917 er een was geweest tussen de elites van de ver-
schillende zuilen, was de koersverandering in de jaren 1960 vooral het 
gevolg van pacificaties tussen de generaties binnen de zuilen.

In confessionele kringen beriepen de jongeren die door de geest van 
vernieuwing waren gegrepen zich vooral op het ‘er staat geschreven’, 
dat wil zeggen op het christelijke engagement. Soms noemde men 
zich dan ook ‘christenradicaal’. Met het ‘historisch beginsel’ toonden 
ze weinig affiniteit meer. Dit proces verliep door eerder geschetste 
ontwikkelingen in arp-kring weliswaar wat gemakkelijker, maar in 
de andere confessionele partijen ging het in grote lijnen dezelfde kant 
op.31 Zonder weerstand ging dit overigens niet.

Het op de achtergrond geraken van het ‘historisch beginsel’ had 
ingrijpende gevolgen. In confessionele kring vervluchtigde de exclu-
sieve visie op de natie in combinatie met de autoritaire reflex en het 
daarbij passende waarde-en-normenpatroon. Toen Gods hand in de 
geschiedenis moeilijker aantoonbaar bleek, werd het ook ongemak-
kelijker te stellen dat God Nederland en Oranje had samengebracht. 
Had de confessionele politiek zich generaties lang gemanifesteerd als 
bolwerk tegen het modernisme en ter verdediging van de bestaande 
orde, toen de theologische basis aan het ‘historisch beginsel’ was ont-
vallen, bleek ze in betrekkelijk korte tijd ontvankelijk voor de ‘geest 
van de jaren 1960’. De stelling van Berghuis dat de antirevolutionaire 
richting naar haar aard ‘in het kerkelijke oecumenisch, in het politieke 
op de wereld gericht, mondiaal en in het sociale radicaal’ zou zijn, was 
behoorlijk ver verwijderd van het traditionele ‘christelijk-nationale’ 
geluid en had meer weg van het ‘intensief-humaan’ engagement dat 
Daniël de Lange als kenmerkend zag voor de culturele revolutie van 
de jaren 1960.32 Deze ingrijpende ontwikkeling in confessionele kring 
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moest wel van invloed zijn op de politiek en op de politieke cultuur in 
Nederland en daarmee tevens op het natiebesef inclusief, de waarde-
ring voor het ‘verhaal van Oranje’.

Verschuivingen bij de niet-confessionelen

Hoewel de invloed van de confessionele en meer in het bijzonder van 
de christelijk-nationale public theology op het Nederlandse natiebesef 
groot is geweest, waren uiteraard niet alleen de ontwikkelingen hier 
van betekenis. Naast het confessionele gedachtegoed was de inbreng 
van de sociaaldemocratische ‘vernieuwers’ het dragende element ge-
weest van de naoorlogse civil religion. De PvdA had echter moeten er-
varen dat de ‘doorbraak’ was vastgelopen. Sinds 1958 maakte de partij 
zelfs geen deel meer uit van de regering. Hoewel het onderhuids hier en 
daar al gistte, hing er volgens Van Deursen begin jaren 1960 een zekere 
lusteloosheid over Nederland, die politiek onder meer hieruit bleek 
dat bij de Kamerverkiezingen in 1963 de vijf grote politieke partijen 
uitkwamen met één gezamenlijke verkiezingskrant.33 De onvrede over 
deze fletsheid en de ongemakkelijke positie waarin de partij verkeerde, 
zouden in combinatie met externe ontwikkelingen aanleiding geven 
tot interne onrust, uitmondend in de verschijning van Nieuw Links.

Deze vernieuwingsbeweging binnen de PvdA beriep zich op Karl 
Marx en op sommige vroegere sociaaldemocratische opvattingen, in-
clusief de republikeinse voorkeur.34 Met de ideeën van eerdere ver-
nieuwers zoals Banning, die meer harmonie had bepleit, of Wiardi 
Beckman, die in de jaren 1930 had gewezen op de betekenis van na-
tiebesef en historische lotsverbondenheid, had Nieuw Links geen af-
finiteit meer. Dit zou de ideeën over het natiebesef binnen de partij 
beïnvloeden. Een tendens in deze richting viel bij de PvdA al eerder 
te signaleren toen in 1959, bij de formulering van het nieuwe begin-
selprogram, begrippen sneuvelden als ‘historisch gegroeide eenheid’ 
en ‘eigen karakter, taal en cultuur’.35 De invloed van Nieuw Links ken-
merkte het beginselprogramma van de PvdA van 1977, waarin de par-
tij zich ook uitsprak voor de republiek.
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Dit betekende overigens niet dat de algemene trend in de PvdA anti-
Oranje zou zijn. De partij moest ermee rekening houden dat opinie-
peilingen keer op keer aangaven dat de PvdA-kiezers in meerderheid 
sympathie hadden voor het koningschap en voor de Oranjes.36 Daar-
naast bestond er in deze kring waardering voor Juliana persoonlijk 
vanwege haar sociale en weinig conformistische opstelling. Bovendien 
werd er onderscheid gemaakt tussen een theoretische voorkeur voor 
een gekozen staatshoofd en het praktisch functioneren van het ko-
ningschap.37 De oud-PvdA-leider Anne Vondeling had weliswaar een 
principiële voorkeur voor de republiek, maar in de praktijk wist hij het 
koningschap te waarderen. Dit is een houding waarvan veel sociaal-
democratische politici blijk gaven. Zo wees Vondeling in Nasmaak en 
voorproef – hoewel niet kritiekloos – zeer nadrukkelijk op de voorde-
len van het Oranjekoningschap. Hij sprak tevens van de ‘trouw en of-
fervaardigheid’ waarvan de Oranjes meer dan eens in de vaderlandse 
geschiedenis blijk hadden gegeven en ‘die van beide kanten zekere ver-
plichtingen geeft’. Wel pleitte hij ervoor dat de lopende grondwetswij-
ziging zou worden benut om de formuleringen over de positie van de 
Koning zo te verhelderen dat er geen suggestie meer van uit kon gaan 
dat de Koning toch over eigenstandige politieke macht zou beschik-
ken.38 Verder was ter linkerzijde voor d’66 de keuze tussen republiek 
of monarchie een kwestie van doelmatigheid en bij deze doelmatig-
heid zou de waarde van de historisch gegroeide verhoudingen worden 
betrokken. Behalve de psp zou ook de cpn zich meer in republikeinse 
richting ontwikkelen. De ppr was hierin minder uitgesproken.39 Over 
het algemeen waren de progressieve partijen van oudsher meer inter-
nationaal georiënteerd en minder op nationale tradities. Wel zouden 
de achtereenvolgende sociaaldemocratische premiers Willem Drees, 
Joop den Uyl en Wim Kok in de respectievelijke crises de belangen van 
het koningschap uiterst zorgvuldig behartigen.40

De vvd toonde zich in de naoorlogse tijd overwegend Oranjegezind.41 
De liberale woordvoerders wezen tijdens parlementaire debatten over 
het koningschap vooral op een correcte toepassing van de constituti-
onele regels. Dit gaat terug tot de dagen van de oprichter en eerste 
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leider van de vvd, de staatsrechtgeleerde P.J. Oud (1886-1968) en past 
in de constitutionele traditie vanaf Thorbecke. Dit suggereert enige 
afstandelijkheid ten opzichte van het koningshuis, zodat oud-premier 
Lubbers zou spreken van een ‘traditionele staat van frigiditeit tus-
sen de vvd en Oranje’. Maar aan de andere kant waren er politieke 
tegenstanders die vonden dat de vvd de indruk wekte dat ze bij de 
kiezers in het gevlij trachtte te komen door haar Oranjeliefde te etale-
ren. Daarom bekritiseerde L.M. de Rijk in eerder geciteerd artikel in 
Socialisme & Democratie ook de liberale prominenten Van Riel, Joekes 
en Portheine. Zij zouden in de gepolariseerde jaren 1960 de suggestie 
hebben gewekt dat ze de academische vrijheid wilden inperken inge-
val de staatsvorm zou worden bekritiseerd.42

De jeugdige fractieleider van de vvd in de Tweede Kamer, Hans 
Wiegel (1971-1982), die van zichzelf zei dat hij geen affiniteit had met 
‘hoogdravende bewoordingen’ en geen man was van een ideologie 
maar wel van een aantal globale idealen, sloot met deze instelling 
naadloos aan bij de trend van ontideologisering die in de jaren 1960 
en 1970 steeds meer merkbaar werd.43 Hoewel hij met verve stelling 
nam tegen de opvattingen van de avant-garde van babyboomers, was 
hij er ook weer niet de figuur naar om inhoudelijk een heroriëntatie 
te bieden op het gebied van de natie en Oranje.44 Hij maakte het als 
leider van de oppositie in de jaren 1970 overigens wel het kabinet-Den 
Uyl en prins Claus erg moeilijk over het functioneren van de prins 
als voorzitter van de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 
(nco), die hij veel te links achtte.45

In het Liberaal Manifest van de vvd van 1981 wordt aan het koning-
schap de volgende tekst gewijd: ‘Hoewel de parlementaire democra-
tie naar liberale opvattingen uiteraard ook in andere staatsvormen 
kan functioneren, achten wij voor Nederland de constitutionele mo-
narchie onder het Koningshuis van Oranje, zoals deze zich in onze 
geschiedenis heeft ontwikkeld, de meest aangewezen staatsvorm. Wij 
vertrouwen hierbij, dat als adviseurs van het hof personen zullen wor-
den aangetrokken, die de Nederlandse maatschappij in al haar gele-
dingen goed kennen en daarmee – en met name ook met parlement 
en kabinet – nauwe contacten onderhouden, zodat het Hof zich in de 
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jaren 1980 verder zal kunnen ontwikkelen in de richting van een gede-
mocratiseerd Koningschap en eventuele conflicten ten nadele van het 
instituut van de constitutionele monarchie zullen kunnen uitblijven.’ 
Ofschoon hierin enig kritisch voorbehoud zou kunnen worden ge-
hoord, waren de vvd-stemmers overwegend Oranjegezind en komen 
we ze regelmatig tegen op het terrein van de civil society en Oranje.

Oranjegezinde liberalen die maatschappelijk iets wilden doen met 
hun Oranjeliefde, voelden zich meestal niet aangetrokken tot de 
Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen. Hetzelfde gold voor de 
katholieken. Na de oorlog heerste er een breed gedragen gevoel dat 
het Oranjekoningschap was verbonden met de strijd voor democratie 
en tegen dictatuur en met waarden die daarbij in het geding zijn.46 In 
het katholieke en inmiddels meer geëmancipeerde Zuiden wilde men 
eveneens de mogelijkheid hebben blijk te kunnen geven van zijn sym-
pathie voor Oranje. Toen in 1952 in Breda een congres werd gehouden 
naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de Oranjestad Breda, 
vormde dit de aanleiding om over te gaan tot de oprichting van de 
neutrale Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland. Aan het be-
grip koningschap ‘bij de gratie Gods’ werd in deze kring ook gehecht, 
maar het werd hier gezien als een traditionele formulering, die inhield 
dat het stadhouderschap en later het koningschap van de Oranjes 
vooral moet worden gezien als een dienende functie, los van partij-
schap; een ambt ook dat generaties met elkaar verbindt en de natio-
nale eenheid en identiteit representeert.47 Verder was het de bedoe-
ling feestelijkheden rond Oranje te ondersteunen en zoals het heette 
de ‘Oranjegeest’ uit te dragen. Daarom stond de initiatiefnemers een 
jaarlijkse ‘Oranjedag’ voor ogen. De Federatie van Oranjeverenigin-
gen had vooral aanhang in het Zuiden en in de wat meer stedelijke 
gebieden. Terwijl de christelijke Bond, die Groens christelijk-nationa-
le concept bleef koesteren, een hoofdzakelijk orthodox-protestantse 
achterban behield, was de Federatie eerder liberaal georiënteerd. 
De Federatie startte eveneens met een militair als voorzitter, M.A. 
Smeenk, kolonel der militaire luchtvaart. Later zou vvd-prominent 
mr. I.W. Opstelten, die burgemeester van Rotterdam en vervolgens 
minister zou worden, enige tijd voorzitter zijn van de Federatie.
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Van Leitkultur naar ‘christelijke tegencultuur’

In het liberale en sociaaldemocratische denken nam het koningschap 
hoe dan ook niet die centrale plaats in die het in de christelijk-nationale 
ideologie innam. Vanaf het eerste uur dat de culturele revolutie van de 
jaren 1960 zich roerde, lieten verontruste tegenkrachten vanuit ortho-
dox-protestantse kring van zich horen.48 Een tendens zoals kritiek op 
de bestaande gezagsverhoudingen en op de gangbare opvattingen over 
religie en de natie stond immers haaks op het idee van een van ‘God 
gegeven Gezag’ zoals dit in confessionele kring werd beleefd. Opnieuw 
klonken er bezwaren tegen de ‘geest der eeuw’. Interessant is in dit ge-
val de positie van de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen, waar 
Groen van Prinsterers interpretatie van de geschiedenis voluit werd 
beleden. De Bond heeft zich vanaf het begin opgesteld als hoeder van 
de orthodox-protestantse public theology. Vanuit dit gedachtegoed en 
met de directe betrokkenheid op Oranje fungeerde de Bond ook min 
of meer als ideologisch trefpunt voor de elite van orthodox-protestants 
Nederland, waar dit het gezag, de natie en Oranje betrof. Dit kwam 
duidelijk tot uitdrukking in de samenstelling van het Ere-College van 
Aanbeveling, waarin de verschillende maatschappelijke en politieke 
organisaties die orthodox-protestants Nederland kende, via notabe-
len waren vertegenwoordigd. Het verenigingsorgaan, De Oranjevaan, 
vermeldde de volgende leden: mr. dr. J. Donner, oud-president van 
de Hoge Raad der Nederlanden en beschermheer; Mr. J. van Aartsen, 
commissaris der Koningin in de provincie Zeeland; J.J.G. Boot, bur-
gemeester van Hilversum; luitenant-generaal b.d. M.R.H. Calmeyer; 
mevrouw S.H. Engelkens-Wijngaarden, presidente der Christen-Vrou-
wenbond; generaal-majoor b.d. J.C.E. Haex; mr. H.P. Linthorst Homan, 
commissaris der Koningin in de provincie Friesland; mr. C.Th.E. graaf 
van Leynden van Sandenburg, commissaris der Koningin in de provin-
cie Utrecht; vice-admiraal L.E.H. Reeser, commandant der zeemacht in 
Nederland; mr. A.B. Roosjen, lid der Staten-Generaal en voorzitter van 
de Nederlandse Radio-Unie; prof. mr. L.W.G. Scholten, hoogleraar te 
Utrecht; jhr. P.J. Six, voorzitter van de nationale organisatie ‘Weerbaar 
en paraat’; jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, lid der Staten-
Generaal.49
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Het is begrijpelijk dat er vanaf het begin binnen de Bond een in-
stinctieve en ideologische weerzin bestond tegen de ‘geest van de ja-
ren 1960’. Hier werd bij herhaling in toespraken ter gelegenheid van 
gebeurtenissen rond het Oranjehuis verwezen naar het drievoudige 
snoer van ‘God, Nederland en Oranje’, en in theoretische beschouwin-
gen vormde al generaties lang het koningschap ‘bij de gratie Gods’ de 
geliefde bezweringsformule voor alles wat zweemde naar volkssoeve-
reiniteit. Dit ideologische residu van een eerdere strijd tegen de tijd-
geest, die toen was aangeklaagd als ‘de geest der eeuw’, kreeg tegen 
de achtergrond van de jaren 1960, met veranderde opvattingen over 
democratie en mondig burgerschap, steeds meer het karakter van een 
‘christelijke tegencultuur’, een sektarisch bijgeluid binnen de Neder-
landse samenleving.50 Hoezeer Groens gedachtegoed in de jaren 1960 
nog algemeen was geaccepteerd binnen de Bond, blijkt bijvoorbeeld 
uit een citaat uit Groens Handboek der Geschiedenis van het Vaderland 
in het Bondsorgaan De Oranjevaan – zomaar even tussen de teksten 
door:

Het Huis van Oranje-Nassau is van God tot een taak geroepen, met 
de roeping van geen ander Stamhuis vergelijkbaar: de taak om, aan 
het hoofd van de Republiek, ten behoeve ook van heel de Christenheid, 
te waken en te strijden voor Evangelie, vrijheid en recht. In een reeks 
van schrandere en godsvruchtige staatslieden en helden, heeft het deze 
grootse bestemming luisterrijk vervuld. Niet ten onrechte werden 
op hen de woorden toegepast: ‘Wanneer de Heer den kinderen Israëls 
verwekte, zo was de Heer met den richter, en verloste ze uit de hand 
hunner vijanden, alle de dagen des Richters.’51

In 1966 was de Bond van Christelijke Oranje-Verenigingen diep ver-
ontrust geraakt door de gebeurtenissen rond ‘het Huwelijk’. Dit sloot 
aan bij de zorg die er al langer in deze kring bestond over de revolutio-
naire tijdgeest die in die jaren vooral in de media werd gesignaleerd. In 
juni 1966 besloot de Bond daarom zijn werkzaamheden voor dat jaar te 
plaatsen in het teken van een ‘actie tot Gezagsherstel’. In zijn rondschrij-
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ven waarin bondsvoorzitter lt.-kol. ds. C.M. Graafstal hiervan melding 
maakte, berichtte hij van een brief van de Bond aan minister-president 
Cals. Hierin had het hoofdbestuur zijn teleurstelling kenbaar gemaakt 
over moeilijkheden die ‘ongure elementen’ hadden veroorzaakt en van-
wege het feit dat de gebruikelijke rijtoer op Prinsjesdag geen doorgang 
had gevonden.52 Hij ging ervan uit dat de regering van de rijtoer had 
afgezien uit vrees voor ‘ernstige gebeurtenissen’. Graafstal pleitte ervoor 
dat de regering een radicaal einde zou maken aan ‘het onwaardig op-
treden van staatsgevaarlijke elementen’. Hij verlangde daartoe dat op 
gezagsondermijnende activiteiten in het openbaar, het verstoren van de 
openbare orde en het beledigen van leden van het vorstenhuis zware 
straffen zouden worden gesteld.53 Hij verwees naar ongeregeldheden 
die zich zouden hebben voorgedaan op de derde dinsdag van septem-
ber van 1966 en die zouden hebben geleid tot uitingen van groot en-
thousiasme van het publiek voor het paleis aan het Lange Voorhout. 
Dit deed hem denken aan ‘de onvergetelijke demonstratie op het Ma-
lieveld in Den Haag ter ere van Koningin Wilhelmina nà de mislukte 
staatsgreep in november 1918’. Ook toen had de Bond duidelijk stelling 
genomen. De bondsvoorzitter concludeerde in zijn brief aan minister-
president Cals: ‘Het gezagsvraagstuk is een van de ernstigste problemen 
van onze tijd. Een volk, waar in het openbare leven geen eerbied meer is 
voor het Gezag, is een verloren volk.’54

Bondsvoorzitter Graafstal was ervan overtuigd te spreken namens 
‘verreweg het grootste deel van de Nederlandse bevolking’. In het-
zelfde rondschrijven werd dan ook verwezen naar de vele betuigin-
gen van ‘warme bijval’. Deze kwamen van verzetsorganisaties in het 
noorden van het land, die bezig waren zich te beraden op actie; van 
ds. Ten Rouwelaar in Breda, die de oprichting meldde van een co-
mité tot gezagsherstel, en vanuit Den Haag, waar een snelgroeiende 
kring ‘Geestelijke Burgerwacht’ eveneens sympathie betuigde. Verder 
zouden organisaties als ‘Ons Leger’, het blad Tot vrijheid Geroepen, ‘de 
Tuchtunie’ en ‘de Oud-strijdersbonden’ van zich hebben laten horen.

Nog in 1966 nam Graafstal met enkele geestverwanten het initiatief 
tot de oprichting van een stichting ‘Orde in Vrijheid’, die beoogde 
Oranjegezind Nederland te bundelen en steun te verlenen aan ‘de 
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wettige regering onder het Huis van Oranje door te ijveren voor ge-
zag, ordelijkheid en veiligheid in de Nederlandse samenleving’.55 De 
stichting zou dit onder meer doen door op te treden als juridisch cen-
trum, ‘dat tegen ernstige gevallen van gezagsondermijning processen 
zal aanspannen’. In De Oranjevaan bracht Graafstal met veel hoofdlet-
ters en onderstrepingen, alsof er sinds Groen niets was gebeurd, de es-
sentie van het ‘christelijk-nationaal’ concept, de specifieke, orthodox-
protestantse public theology nog maar eens onder woorden:

god, nederland en oranje.

Dit devies dat de Bond in haar banier geschreven heeft, wordt wel 
als ‘mythe’, met ‘ouderwets’ en ‘onchristelijk’ betiteld. Onchristelijk, 
omdat er in deze drie-slag een te grote persoonsverheerlijking voor 
Oranje zou schuilen. Wij zien het echter eenvoudig zò: Onze vorstin 
kent het geheim van echt gezag:
Knielen-kunnen voor de Allerhoogste!
Zij weet zich: Koningin bij de Gratie Gods.
De gezagspyramide van dit koningschap der Nederlanden reikt tot in 
de hemel.
Dit knielen voor God blijft niet onbekend. Het heeft aan Willem 
van Oranje, aan Koningin Wilhelmina, aan de huidige vorstin 
een aanzien verleend, dat alle formele gezag te boven gaat en de 
menselijke fouten – ook Oranjes hebben die – compenseert. Knielende 
Oranjes waren instrumenten in Gods hand. Zij hebben ons volk goede 
gaven weten te geven. Daar hebt U ze alle drie bijeen:
God, voor wie iedere knie zich dient te buigen;
De knielende Vorstin en
het Nederlandse Volk.
Dit volk heeft op 10 maart òòk de Kroonprinses zien neerknielen in de 
Westerkerk in Amsterdam.56

Het is niet zo verwonderlijk dat in kringen van de Christelijke Bond 
van Oranje-Verenigingen, waarin alles en iedereen bijeenkwam wat 
stond voor deze protestantse public theology, de stemming van die tijd 
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als bedreigend werd ervaren. Er werden geluiden gesignaleerd die een 
directe ondermijning inhielden van wat als de nationale ideologie bij 
uitstek, de ‘grondtoon’ van de Nederlandse natie werd beschouwd. 
Ook buiten de Bond vielen in orthodox-protestantse kring al vroeg 
tekenen van verontrusting te signaleren over wat werd gezien als op-
nieuw een tegemoetkoming aan de ‘geest der eeuw’. In de jaren 1960 
nam de verontrusting toe. In 1963 was er bijvoorbeeld Bruins Slots 
afstraffing door verontruste antirevolutionairen bij de kandidaatstel-
ling. In hetzelfde jaar werd de Evangelische Omroep (eo) opgericht 
omdat de ncrv onvoldoende recht in de leer zou zijn, en kwam Hen-
drik ‘Boer’ Koekoek met zijn Boerenpartij in het parlement. Deze par-
tij was niet uitgesproken christelijk, maar vertegenwoordigde wel een 
verlangen naar oude situaties. Deze groepering wilde onder meer wa-
ken voor uitholling van de rechten van de koning.57

Er dienden zich ter rechterzijde verschillende splintergroepjes aan, 
gevormd door personen die meenden dat de ‘Openbare Orde en de 
Goede Zeden’ ernstig werden bedreigd. Het is opvallend dat gevoe-
lens van nostalgie naar een sterk monarchaal gezag hierin nogal eens 
meespeelden.58 Een voorbeeld hiervan was al in 1961 de oprichting 
van de Christelijke Nationale VolksPartij vóór Monarchale Democra-
tie. Met verwijzingen naar Willem van Oranje, Groen van Prinsterer, 
Kuyper, Lohmann en Colijn vonden verontruste, rechtzinnige confes-
sionelen elkaar.

In 1964 waren het rechtse katholieken en protestanten die de Chris-
ten Democraten Unie oprichtten en in 1966 weer verontruste anti-
revolutionairen die de Nationale Christelijke Unie startten.59 Vaak 
waren er functionele overlappingen. De secretaris van de Nationale 
Christelijke Unie was bijvoorbeeld redacteur van het genoemde ultra-
rechtse blad Tot Vrijheid Geroepen en door ds. Graafstal werd hij uitge-
nodigd toe te treden tot de stichting in oprichting ‘Neêrland hou en 
trouw’.60 Het was daarbij vanzelfsprekend dat die trouw diende uit te 
gaan naar het Huis van Oranje.

Niet alleen in orthodox-christelijke kringen brachten de jaren 1960 
onrust. L.R.J. ridder van Rappard bijvoorbeeld, burgemeester van 
Gorinchem, toonde zich in woord en geschrift een onvermoeibaar 



289

bestrijder van de ‘geest van de jaren 1960’ en daaronder verstond hij 
behalve wat in zijn ogen ‘vies en voos’ was, de ondermijning van het 
gezag. Hij trad meermalen op als verdediger van de traditionele po-
sitie van het koningschap en stelde hierover onder meer: ‘Een gesoci-
aliseerd koningschap is erger dan de gekroonde republiek, die Thor-
becke al voor ogen stond en die Goddank nimmer in feite geheel kon 
worden verwezenlijkt.’61

Opnieuw verontrusting over de ‘geest der eeuw’

In de Tweede Kamer werd het natiebesef in de geest van Groen van 
Prinsterer behalve door de Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp) 
het meest expliciet verwoord door P. Jongeling, die van 1963 tot 1977 
het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv) vertegenwoordigde. Hij 
verdedigde een ‘nationaal gereformeerde’ politiek die neerkwam op 
erkenning van het christelijke karakter van de Nederlandse staat, ver-
sterking van de positie van de Oranjevorst en een steeds nauwlettend 
nagaan of internationale bondgenootschappen niet ten koste zou-
den gaan van de nationale soevereiniteit.62 ‘Den vaderland getrouwe’ 
(1963) en ‘Voor vorstenhuis en vaderland’ (1967) op de verkiezings-
affiches dekten deze nationale en orangistische koers van het gpv. 
Deze partij, waar het ‘historisch beginsel’ nog onaangetast was, kreeg 
versterking van een aantal antirevolutionaire dissidenten, voor wie 
de ommezwaai van Berghuis en Bruins Slot in ‘evangelisch radicale’ 
zin een gruwel was.63 Zij sloten zich aan bij het Nationaal Evange-
lisch Verband(nev), een soort supportersvereniging van ‘niet-vrijge-
maakte’ orthodoxe protestanten.64 Op hun verkiezingsbijeenkomsten 
kwamen algauw enkele duizenden mensen bijeen. Tijdens een bij-
eenkomst in de Margriethal in Utrecht in 1967 wekte A.J. Verburgh, 
nummer twee op de gpv-kandidatenlijst, enorm enthousiasme met de 
volgende tekst: ‘Vandaag geldt in het gezicht van alles wat radicaal en 
revolutionair is: de schuilkelder uit, de uniform aan, laat zien wie u 
bent, sluit u aan bij het leger dat weer opmarcheert, voor vorstenhuis 
en vaderland, voor ijver en discipline, voor onze vrijheid en onafhan-
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kelijkheid, voor de roeping van ons volk in de wereld. Ere zij God en 
leve het vaderland.’65

Buitenstaanders viel de heftigheid van de reacties op. Henry Faas, 
parlementair verslaggever van de Volkskrant, constateerde verbaasd 
dat als er gesproken werd over radicalen, gewone antirevolutionairen 
werden bedoeld. De opmerking van een andere prominente spreker, 
J.P.A. Mekkes, waarmee deze blijk gaf van sympathie voor de apart-
heidspolitiek in Zuid-Afrika ‘omdat er weerstand werd geboden aan 
de blinde revolutie’, en zijn uitspraak over de ‘leugen van de democra-
tie’, riepen bij Faas zelfs de vraag op of de gpv’ers soms Oranjefascisten 
waren.66 Oranjefascisme was veel te sterk gesteld. Behalve dat Jonge-
ling een indrukwekkende staat van dienst had in het verzet, waren er 
binnen het gpv ook waarschuwingen tegen een al te nationalistische 
koers.67 De angst voor revolutie was echter obsessief te noemen, al valt 
niet te ontkennen dat er in Nederland ook werkelijk veel veranderde. 
De angst voor revolutie speelde steeds mee. Groens duiding van de va-
derlandse geschiedenis was daarbij een bron van inspiratie, en hierin 
vonden Jongeling en Graafstal elkaar. Jongeling speelde eveneens een 
prominente rol binnen de Bond van Christelijke Oranje-Vereningen, 
als lid van het Ere-College van Aanbeveling, als schrijver in De Oranje-
vaan en als spreker. Zijn gloedvolle getuigenissen van het drievoudige 
snoer van ‘God, Nederland en Oranje’ werden afgewisseld met waar-
schuwingen tegen het verval der zeden. Een combinatie die overigens 
niet zo merkwaardig was omdat, zoals eerder gesteld, volgens de na-
oorlogse civil religion Nederland toch vooral ook een ‘morele natie’ 
was.

Graafstal sprak op zijn beurt tijdens de herdenking van de slag bij 
Heiligerlee van 1568, die werd georganiseerd door gpv en nev. Hij 
vond de toestand zodanig dat hij de jongeren onder zijn gehoor op-
riep dienst te nemen bij de Reservepolitie en de Nationale Reserve.68 
Behalve deze herdenking was er in 1968 ook een Willem de Zwijger 
Herdenking. Hierover ontstond ongenoegen in de media omdat er 
enkele uiterst conservatieve en zelfs rechts-radicale figuren bij de 
organisatie waren betrokken, onder wie mr. L.R.J. ridder van Rap-
pard, die in allerlei splintergroeperingen actief waren en veelvuldig 
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van zich lieten horen.69 Hoewel Graafstal zich manifesteerde als een 
ultrarechtse ‘gezagshandhaver’ en zich met figuren omgaf die soms 
zeer reactionaire taal konden uitslaan, liet dit onverlet dat hij in zijn 
herdenkingsrede, op zaterdag 27 april in de Nieuwe Kerk in Delft, de 
inzet van Oranje voor vrijheid en verdraagzaamheid benadrukte. Hij 
waarschuwde daarbij dat geborneerd nationalisme ‘verraad aan de 
beginselen van de Zwijger en van ons volk’ zou zijn.70 Zo’n zelfde spa-
gaat tussen het extreem-rechtse gedachtegoed en de essentie van het 
‘verhaal van Oranje’ viel eerder tijdens het interbellum bij extreem-
rechts te signaleren. De extreem-rechtse tendensen werden ook dit 
keer vanuit de essentie van het eigen ‘verhaal van Oranje’ getemperd.

Gelet op de uiterst conservatieve boodschap van de Bond en van 
verschillende splintergroeperingen is het begrijpelijk dat iemand als 
H. Brugmans, sociaaldemocraat en rector-magnificus van het Europa 
College in Brugge, in 1968 meende te moeten waarschuwen tegen de 
‘neiging om Oranje te annexeren voor een bepaalde, met name con-
servatieve politiek. Stabiliteit is een ding,’ zo vervolgde hij, ‘conserva-
tisme is iets anders. [...] Evenmin moet men proberen, gefrustreerde 
leiderscomplexen in Oranje te investeren. Ook dat is levensgevaarlijk 
voor een subtiele zaak als het constitutionele koningschap. [...] Onze 
manier om leve de vrijheid te roepen, is “Oranje boven”. Daarbij blijve 
het. Dat is mooi genoeg, want dat is héél mooi.’71

Behalve de Oranjefestiviteiten, die met enthousiasme werden georga-
niseerd en waarvan uitvoerig en verslag werd gedaan in De Oranjevaan, 
waren er tal van ontwikkelingen die de Bond ernstig verontrustten. 
Vaak ging het om symbolische kwesties. Zo was er ontevredenheid 
over plannen om saluutschoten bij de geboorte van een Oranjetelg 
achterwege te laten.72 Er was de zorg dat het volkslied op de scholen 
te weinig werd gekend en gezongen, maar een latere suggestie in Het 
Parool (19 februari 1982) om het Wilhelmus opnieuw te berijmen, riep 
eveneens verontwaardiging op.73 Een voorstel van de PvdA-Kamerle-
den Roethof, Franssen en Van Oyen om de formule ‘bij de gratie Gods’ 
bij de afkondiging van wetten te laten vervallen, leidde tot schrifte-
lijk protest dat een positief gevolg had. Minister-president Biesheuvel 
deelde in zijn antwoord mee dat de woorden ‘bij de gratie Gods’ ble-
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ven gehandhaafd.74 De verontwaardiging was groot toen het kabinet-
Den Uyl, het ‘rode kabinet met een witte rand’, in 1973 besloot af te 
zien van de bede in de troonrede waarmee het staatshoofd haar ge-
hoor Gods zegen toewenste.75 In 1978 zou minister-president Van Agt 
een delegatie van het hoofdbestuur van de Bond op bezoek krijgen 
met een petitie waarin de regering werd verzocht de bede in de troon-
rede te handhaven. Maar ondanks de sympathie waarvan de minister-
president blijk gaf en ondanks de christendemocratische meerderheid 
in het kabinet, kreeg de Bond niet zijn zin. Graafstal concludeerde: 
‘Het is kenmerkend voor de situatie in Nederland dat het politiek niet 
meer kán.’76

Hoewel, afgaande op haar woord- en pennenvoerders, de Bond nog 
hoofdzakelijk in de ban leek van Groens specifieke interpretatie van 
het ‘verhaal van Oranje’, veranderde er toch ook in deze kring wel iets 
in de jaren 1960. De secretaris van de Bond had bijvoorbeeld in zijn 
jaarverslag over 1965 al melding moeten maken van een terugloop 
van het ledenaantal. Tevens vermeldde hij dat het hem voorkwam dat 
de Oranjevreugde die hij in het land constateerde, minder dan voor-
heen was gebaseerd op het specifieke orthodox-protestantse Oran-
jeconcept.77 Kennelijk was ook hier de invloed van een verschijnsel 
als ontideologisering merkbaar. Wat de kracht was geweest van het 
‘christelijk-nationale’ concept, namelijk de verwevenheid met het ge-
loof, was tevens de kwetsbaarheid ervan. Maar Groen had zich ook in 
de eerste plaats gezien als evangeliebelijder, niet als staatsman. Toen 
de uitgesproken theologisch georiënteerde basis wegviel, bleek dat in 
confessionele kring een seculiere visie op de natie en het ‘verhaal van 
Oranje’ nauwelijks waren ontwikkeld. De opstelling van de antirevo-
lutionaire voorman J.A. Bruins Slot is hiervan een voorbeeld. Eerst, zo 
stelde hij, had hij zich met veel moeite losgemaakt van Groens ‘histo-
risch beginsel’ om tot het besef te komen dat de antirevolutionairen 
een ‘overspannen nationaal soevereiniteitsbegrip’ hadden gekoesterd. 
Vervolgens was echter zijn conclusie dat het Nederlandse particula-
risme zodanig diep was geworteld dat elke gemeenschappelijke, nati-
onale gedachte eigenlijk onmogelijk moest zijn.78 Tegen dit soort van 
tendensen in werd op een congres van de Christelijke Bond van Oran-
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je-Verenigingen in 1967 voor alle zekerheid het aloude ‘christelijk-na-
tionale’ concept nog maar eens herhaald door mr. E. Bos. In zijn rede 
‘Oranje nu’ plaatste hij opnieuw het koningschap ‘bij de gratie Gods’ 
expliciet tegenover de volkssoevereiniteit als ‘valse democratie’.79

Tussen preciezen en pragmatici

Niettemin groeide ook in christelijk-historische kring, waar het chris-
telijk-nationale gedachtegoed stevig was geworteld en veel leden 
tevens participeerden in de Bond, het besef dat Groens concept, in-
clusief het ‘historisch beginsel’, aan relevantie had ingeboet. Hier ver-
schenen vanuit de jongerenorganisatie, de chjo, enige publicaties in 
deze geest. Zo heeft auteur dezes indertijd in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van genoemde organisatie bewust een seculiere of cultuur-
historische duiding van het ‘verhaal van Oranje’ bepleit ter vervanging 
van het ‘heilige waas’ waarmee het Oranjekoningschap was omgeven. 
De vraag werd daarom gesteld waarom het koningschap van Oranje 
als ‘vrucht van de leidingen Gods met ons volk’ eruit werd gepikt, ter-
wijl de goddelijke bemoeienis met de historie met zoveel woorden niet 
werd vermeld als het de moderne welvaartsstaat of de parlementaire 
democratie betrof. Er werd ook gewaarschuwd tegen het gebruik van 
de formule ‘God, Nederland en Oranje’, die zelfs als blasfemisch werd 
ervaren, en tegen de tendens om als protestanten Oranje te claimen. 
Bovendien was er kritiek van de jongeren dat de chu tijdens de Al-
gemene Vergadering, voorafgaand aan de verkiezingen, de monarchie 
had verdedigd alsof het een ‘speciale vlootshow van de chu’ betrof.80 
Verder werd er gesteld dat het koningschap alleen toekomst zou heb-
ben in Nederland als het in een volwassen democratie zou weten te 
harmoniëren met mondig staatsburgerschap.81 Deze geluiden waren 
niet langer in de geest van Groen. Ook freule Wttewaall keek inmid-
dels anders aan tegen deze voorganger, die door generaties orthodoxe 
protestanten was gelezen, herlezen, geïnterpreteerd en nagevolgd. 
Het was snel gegaan bij haar. Ze zou in dezelfde tijd, op de vraag wat 
ze dacht van de formule ‘bij de gratie Gods’, antwoorden dat de ko-
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ning evenzeer zijn ambt ‘bij de gratie Gods’ vervulde als een melkboer 
dit deed. Dit was in overeenstemming met haar antwoord in 1968 op 
de vraag van G. Puchinger wat Groen van Prinsterer de hedendaagse 
mens nog had te zeggen: ‘Niets […]. Groen zelf, die spreekt deze gene-
ratie en deze tijd niet meer zo toe.’82

Deze discussies werkten verder door in chu-kring. Bij de vaststel-
ling van artikel 8 van haar uitgangspunten, in 1970, bleek de chu zich 
simpelweg uit te spreken voor een democratische rechtsstaat met par-
lementair stelsel, in de vorm van een constitutionele monarchie onder 
het Huis van Oranje. Volgens commentatoren liet de Unie hiermee 
haar mystiek-religieuze verwijzing vallen en betekende dit het einde 
van de trits God, Nederland en Oranje.83 Er waren wel amenderingen 
van verontruste chu’ers, maar die bleven in grote lijnen zonder resul-
taat.84 Tegelijkertijd vond er bij de herformulering van de program-
ma’s een relativering plaats van het protestantse karakter van de Ne-
derlandse natie, een tendens die ook in antirevolutionaire kring kon 
worden gesignaleerd.85

Deze ontwikkelingen binnen de chu konden niet aan de Christelij-
ke Bond van Oranje-Verenigingen voorbijgaan. Prof. G.C. van Niftrik, 
Barthiaans hervormde theoloog en invloedrijk spreker in het chris-
telijk-historische milieu, werd uitgenodigd eerdergenoemde lezing 
te houden tijdens het congres van de Bond op 2 juni 1971. Onder het 
motto ‘Kleur bekennen’ stelde hij zich de vraag wat een christen be-
zielde ‘die in onze tijd op principiële wijze nog Oranjegezind wil zijn’. 
Zijn betoog kwam in grote lijnen neer op een theologische onderbou-
wing van de koerswijziging.86 Volgens Van Niftrik was het niet langer 
mogelijk om, zoals Groen van Prinsterer, te spreken van het drie-
voudige snoer van God, Nederland en Oranje. Men had in de laatste 
eeuw immers leren inzien dat het christelijke geloof met geen enkele 
ideologie of mythologie samenvalt. Volgens Van Niftrik zou er echter 
een ‘steriel geloof ’ resten als er geen ruimte zou zijn voor een nadere 
aankleding in de vorm van een ideologie of mythe. In deze geest zou 
een mens over zijn leven en een volk over zijn geschiedenis kunnen 
denken, mits men maar beseft dat het christelijke geloof nooit samen-
valt met een nationale mythe. Dit laatste verweet hij Groen. Maar wat 
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deze nationale mythe dan in zou kunnen houden, gaf hij niet nader 
aan. Wel nam hij het de media van die jaren kwalijk dat ze kritisch 
waren tegenover de gangbare rechtse en conservatieve ideologieën 
en mythen, maar niet beseften dat ze dagelijks allerlei linkse ideolo-
gieën en mythen de huiskamers binnen brachten. Maar Van Niftrik 
behoorde dan ook tot degenen die moeite hadden met de ‘geest van 
de jaren 1960’ en vooral ook met de eenzijdige horizontale uitleg van 
het christendom door veel moderne theologen.

Zo waren in enkele jaren de minderheid van ‘precieze’ protestanten, 
die zich bleven beroepen op Groens ‘historisch beginsel’, en de meer 
pragmatische hoofdstroom uit elkaar gegroeid. De ‘preciezen’ stelden 
zich op als de ‘ware hoeders’ van het ‘christelijk-nationale concept’. De 
pragmatici beseften dat met een ideologisch residu uit de negentiende 
eeuw een nieuwe tijdgeest niet kon worden weerstaan. Hoezeer bij 
de eerste categorie de angst voor een revolutie leefde, spreekt onder 
andere uit een artikel van Graafstal in De Oranjevaan, met als titel: 
‘God behoede ons vaderland.’87 Onder verwijzing naar ‘Marcuse en 
zijn geestverwanten’ liet hij zich uiterst somber uit over de positie van 
het geloof en het gezin, want ook met de goede zeden was het slecht 
gesteld. Vervolgens ging hij uitgebreider in op de teloorgang van het 
gezag. Te veel was de troon een garantie geworden voor handhaving 
van ‘de vigerende Grondwet en de daarin verankerde rechten en vrij-
heden van enkelingen en groepen’.

De geruchten die in verband met de Lockheed-affaire in 1976 de 
kop opstaken, waren voor Graafstal evenzovele bewuste pogingen om 
het vertrouwen in prins Bernhard en daarmee in Oranje te ondermij-
nen. ‘Maar,’ zo concludeerde hij, ‘zijn woord is ons genoeg.’ Voor hem 
zat de revolutie zodanig in de lucht dat hij het kabinet-Den Uyl zelfs 
vergeleek met de ‘Kerinski-regering’ die in Rusland door de Sovjet-
dictatuur opzij was geschoven. Jongeling stelde in een artikel in het-
zelfde nummer van De Oranjevaan onder het motto ‘Aanval op Oran-
je’ onder meer: ‘Juist nu, in deze kritieke dagen, moeten christelijke 
Nederlanders een beschuttende muur vormen rond ons Koningshuis.’ 
De ongunstige bevindingen van de commissie-Donner over het ge-
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drag van de prins, dat neerkwam op een vorm van ultieme ‘zelfont-
mythologisering’ van het Huis van Oranje, kwamen in Nederland 
overal hard aan, maar zeker in orthodox-protestantse kring. Namens 
de Bond werd nog op dezelfde dag met Paleis Soestdijk gebeld om 
de koningin een boodschap over te brengen van onveranderde trouw, 
toewijding en steun en van aanhoudende voorbede tot de Almach-
tige. Wat later werden er brieven tot steun verzonden aan koningin 
Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix. In haar algemene dank-
briefje verwees Juliana naar ‘de welsprekende en warme en soms zelfs 
heel bijzonder gekozen woorden’.88 Binnen de Bond werd er gesteld 
dat de liefde voor het Koninklijk Huis onveranderd bleef, en er werd 
opgemerkt dat de prins ‘zijn vernederingen waardig heeft gedragen’. 
De waardering voor H.M. de Koningin zou door het Lockheed-gebeu-
ren toegenomen zijn, maar het geheel werd toch gezien als een aan-
val op de monarchie.89 Dat zelfs in kringen van de Bond niet iedereen 
kritiekloos stond tegenover de prins, kan worden geconcludeerd uit 
de notulen van het hoofdbestuur. Hierin werd vermeld dat de gram-
mofoonplaat die gemaakt was ter gelegenheid van de vijfenzestigste 
verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard, met als titel Weerklank van een 
werkzaam leven, ‘door omstandigheden rond Prins Bernhard’ slecht 
was verkocht.90 Jongeling waarschuwde een jaar na de Lockheed-af-
faire in De Oranjevaan voor een ‘Revolutie op kousenvoeten’. Verwij-
zend naar de Franse koningsmoord, stelde hij: ‘Wie van geen God wil 
weten, zal ook geen menselijke meester boven zich erkennen. Hoog-
stens nog een door het volk aangestelde uitvoerder van de volkswil, 
maar geen koning of koningin die regeert bij de gratie Gods.’91

Dat de ideeën van de meer pragmatische hoofdstroom van de protes-
tanten inmiddels verder waren geëvolueerd, blijkt uit een artikel in 
1980 in Elseviers Magazine van de antirevolutionaire prof. mr. I.A. Die-
penhorst. Gevraagd te schrijven over ‘God, Nederland en Oranje’, stel-
de hij dat hij uit zichzelf ‘niet zo’n gevoelig en moeilijk onderwerp’ in 
een beknopt artikel zou hebben aangesneden. Met verwijzing naar het 
verleden gaf hij aan dat over Nederland en Oranje te schrijven geen 
enkele zwarigheid gaf, maar van God, Nederland en Oranje schrijven, 
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leek hem ‘oneerbiedig’. Evenals voor de christelijk-historische Van Nif-
trik had voor de antirevolutionaire Diepenhorst het klassieke, chris-
telijk-nationale concept van de natie, de protestantse public theology, 
zijn zeggingskracht verloren. Deze interpretatie van het ‘verhaal van 
Oranje’ kon hij niet meer verdedigen. Ook hij sprak echter nog wel 
van een inspirerende, historische band, met voor de gelovige een reli-
gieuze dimensie, die weer tendeerde naar een mythe. Zo wees hij erop 
dat Nederland en Oranje met het Wilhelmus een volkslied bezitten 
dat zich tot de Eeuwige richt. Bovendien meende hij dat van burgers 
die geloven niet verwacht en gevergd mocht worden dat zij zouden 
vergeten ‘Hem op Wie alle gezag en vrijheid teruggaan en Die voor 
Nederland en Oranje het schild ende betrouwen is.’92 Toen de theo-
logische basis aan de visie op de natie en het Oranjekoningschap was 
ontvallen, bleek een seculiere, cultuurhistorisch bepaalde visie zwak 
ontwikkeld.

Onder rooms-katholieken viel eenzelfde tendens te bespeuren. Op 
30 augustus 1980 hield de uit deze kring afkomstige minister-presi-
dent A.A.M. van Agt in Den Haag een rede ter gelegenheid van de 
viering van het zeventigjarig bestaan van de Christelijke Bond van 
Oranje-Verenigingen. Deze rede was gewijd aan koningin Wilhelmi-
na, die een eeuw ervoor, op 31 augustus 1880, werd geboren. Van Agt 
zei vooraf dat hij zou spreken over wat hem had geboeid in Wilhelmi-
na als mens en als vorstin. Hij schetste haar als een gelovige vrouw, die 
in de periode van het fin de siècle, ‘ruwweg begrensd door de jaartal-
len 1870-1914’, het positivisme en het vooruitgangsgeloof van die jaren 
trotseerde. Als koningin had ze, rust vindend in God, haar taak ‘vooral 
in de jaren van oorlog en bezetting op grootse wijze vervuld’. Haar 
levensinstelling, die hij kenschetste als een ‘christelijk voluntarisme’, 
zag Van Agt als een voorbeeld voor gelovigen in deze tijd.

Zijn toehoorders zullen het zeker op prijs hebben gesteld dat Wil-
helmina in zijn betoog als staatshoofd en als mens werd gewaardeerd, 
en dan voor alles als gelovig christen die de tijdgeest weerstond. Maar 
wie een verwijzing had verwacht naar het klassieke drievoudige snoer 
van ‘God, Nederland en Oranje’, moet teleurgesteld zijn geweest. 
Wel noemde Van Agt Wilhelmina’s ‘samenbindend ambt’ en de ge-
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inspireerdheid waarmee ze aan haar koningschap gestalte gaf, maar 
vervolgens zei hij dat de liefde van het Nederlandse volk voor zijn 
koningshuis hierdoor ‘boven het orangisme uit kon stijgen’.93 Het ko-
ningschap als instituut werd hiermee weliswaar gewaardeerd, maar 
verbanden met de vaderlandse geschiedenis verder teruggaand dan 
de Tweede Wereldoorlog en meer in het bijzonder met het ‘verhaal 
van Oranje’, werden er door deze minister-president niet gelegd.

Vervaging ten gevolge van ontideologisering

De samenwerking in Europees verband, de oecumenische gedachte en 
de electorale terugloop vanaf 1967 stimuleerden het confessionele een-
heidsstreven. In Europees kader werden specifiek nationale aanduidin-
gen als antirevolutionair en christelijk-historisch op zich al relatiever. 
Zo ging in christelijk-historische kring het verhaal dat de parlementa-
riër J.J.R. Schmal (1884-1966) zich in Europees verband voorstelde aan 
een Franse collega met: ‘Schmal, chrétien-historique’, waarop deze collega 
zich verbaasd voorstelde als ‘chrétien-géographique’.94 Na een overgangs-
periode van overleg en samenwerking gingen de antirevolutionairen, 
de christelijk-historischen en rooms-katholieken in 1980 over tot de 
vorming van één gezamenlijke partij, het Christen-Democratisch Appel 
(cda). De vertegenwoordigers van de partijen hadden zich ingezet om 
‘in een gedeeltelijk ontzuilde samenleving’ de confessionele belangen 
en opvattingen te hergroeperen en samen opnieuw te definiëren. Zon-
der problemen ging dit aanvankelijk niet.95 Het ‘historisch beginsel’ had 
al eerder geen houvast meer geboden en wat directe verwijzingen naar 
de Bijbel betreft, waren deze meer voor de hand liggend voor protestan-
ten dan voor katholieken. Een nieuw, min of meer afgerond ideologisch 
concept op basis van het christendom zat er niet in. Uiteindelijk, onder 
leiding van de katholiek Piet Steenkamp, vond men elkaar in het besef 
dat het christelijke geloof een zekere oriëntatie zou bieden voor politiek 
handelen. Dat wil zeggen dat er van het evangelie een appel zou uit-
gaan, waarop een politiek antwoord zou moeten worden geformuleerd, 
zonder dat dit overigens hét christelijke antwoord behoefde te zijn.96
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Voorts werd er een aantal abstracte kernbegrippen genoemd (ge-
rechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rent-
meesterschap). Deze stonden echter los van enig historisch ontwikke-
lingsperspectief, zoals Couwenbergs kritiek terecht luidde. Hierdoor 
waren ze eigenlijk algemeen aanvaardbaar, omdat ze nu eenmaal deel 
uitmaakten van de westerse beschaving.97 Het samengaan van de chris-
tendemocraten bracht daarmee geen vernieuwde versie van wat voor-
heen stond voor de confessionele public theology. Dat wil zeggen dat 
er niet opnieuw een ideologisch samenhangend geheel werd geformu-
leerd waarin de natie, het Oranjehuis, het gezag, de publieke moraal 
en het zicht op de maatschappelijke verhoudingen een plaats kregen.98

In het Program van uitgangspunten van het cda uit 1980 stond in 
hoofdstuk ii, ‘Gerechtigheid’, onder het subhoofd ‘Staatskundig be-
stel’ en na ‘Overheid’ in artikel 8: ‘Het cda hecht aan een constitu-
tionele monarchie onder het Huis van Oranje.’ Hiervoor werd geen 
nadere rechtvaardiging gegeven, ook geen historische, of het zou 
het woord ‘hecht’ moeten zijn. Eraan voorafgaand stond in artikel 5 
vermeld: ‘Het cda staat een parlementaire democratie voor. Respect 
voor de minderheid is een essentieel kenmerk van onze democratie.’ 
Onder het subhoofd ‘Overheid’ werd in artikel 4 de overheid nog wel 
‘dienaresse Gods’ genoemd, maar los van het koningschap.

Toen de theologische basis aan de confessionele public theology was 
ontvallen, heeft het cda niet getracht de natie en het Oranjekoning-
schap, maar nu in relatie met de democratie, in een meer eigentijds 
samenhangend cultuurhistorisch kader te plaatsen. Dit heeft ook te 
maken met de ontideologisering, en hierin wijken de christendemo-
craten nauwelijks af van andere stromingen. Het doet denken aan ver-
schijnselen van culturele vervaging en generalisatie als consequentie 
van het moderniseringsproces, die Zijderveld signaleert.99

Niettemin werd een enkel principieel tegengeluid in christendemo-
cratische kring nog wel vernomen. Zoals dat van de uit de chu af-
komstige, orthodox-hervormde theoloog W. Aalders (1909-2005), die 
in 1978 een bijdrage leverde aan het rapport over de grondslagen van 
het cda. Het was mede door zijn toedoen dat de persoon van Jezus 
Christus niet werd gepresenteerd als een bevrijder en revolutionair, 
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zoals toen de theologische mode was, maar als ‘verlosser van zonde 
en schuld’.100 Aalders was een erudiet man, die tot op hoge leeftijd 
publiceerde. Hij besefte dat de oude wereld voorgoed voorbij was en 
stond aanvankelijk onder invloed van Barth. Maar uiteindelijk bleef 
hij dichter bij Groens traditie, en diens christelijk-nationale concept 
was hem zeer dierbaar. Getrouw aan zijn christelijk-historische over-
tuiging wees hij nadrukkelijk en bij herhaling op de verwevenheid 
van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse staat met Oranje en 
met het protestantisme.101 Kenmerkend voor het geheel van zijn werk 
is wel deze titel van een van zijn publicaties: In verzet tegen de tijd.102

Binnen het cda werd dit een steeds eenzamer geluid. Het concept 
van ‘God, Nederland en Oranje’ dat in orthodox-protestantse kring 
generaties lang werd geacht de grondtoon van de natie weer te ge-
ven en door zijn invloed op de civil religion iets had gekregen van 
een ‘Leitkultur’, werd voornamelijk nog gehoord bij christelijk ‘klein-
rechts’ en had daarmee in het publieke debat de status gekregen van 
een sektarisch bijgeluid. Dit zou niet zonder gevolgen blijven.

En nog geen volkssoevereiniteit

De algehele grondwetsherziening die in 1983 tot stand kwam, had niet 
de staatsrechtelijke vernieuwingen gebracht waarvoor sinds de jaren 
1960 was gepleit.103 Desondanks waren de ideologische consequenties 
van de democratiseringstendens uit die jaren merkbaar, evenals de ver-
minderde invloed van de confessionele en meer in het bijzonder van 
de christelijk-nationale public theology met haar specifieke, samenhan-
gende visie op het Oranjekoningschap, het gezag en de natie. Wat het 
koningschap betreft, had de regering in de Memorie van Toelichting 
op wetsontwerp 15.047 opgemerkt dat het slechts een tekstuele aan-
passing aan de staatkundige werkelijkheid betrof. Volgens C.A.J.M. 
Kortmann, hoogleraar staats- en bestuursrecht en algemene staatsleer, 
gaf de nieuwe grondwettelijke terminologie beter uitdrukking aan de 
staatsrechtelijke relatie tussen Koning en ministers dan de oude versie 
van de Grondwet dit deed omdat binnen deze staatkundige werkelijk-
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heid de Koning nu eenmaal geen zelfstandige bevoegdheden bezit.104

Opvallend was de reactie van H.J.M. Jeukens, hoogleraar Nederlands 
staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Katholieke Hogeschool 
te Tilburg, die deel heeft uitgemaakt van genoemde staatscommissie. 
Toen de grondwetsherziening al in een vergevorderd stadium was, liet 
hij zich er in 1980 in zijn afscheidscollege namelijk negatief over uit. 
In essentie kwam zijn kritiek hierop neer dat de monarchale structuur 
van de Nederlandse Grondwet werd losgelaten en het dus eigenlijk 
wel om een principiële wijziging ging. Er zouden slechts enkele remi-
niscenties van deze structuur resten, zoals het afleggen van de eed ten 
overstaan van de Koning, het voorzitterschap van de Raad van State 
en de indiening van voorstellen van wet door of vanwege de Koning.105

Van degenen die van Groens gedachtegoed uitgingen, was kritiek 
voorspelbaar. Voor de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen 
was direct duidelijk dat er veel te weinig van het gezag en de func-
tie van de Koning in de herziene Grondwet werd teruggevonden. Er 
werd dan ook gesproken van ‘aantasting’, zelfs van ‘ontkrachting van 
de monarchie’. De Bond vond het daarom nodig zich op 16 december 
1981 in een petitie tot het parlement te richten. ‘De diepste wens van 
ons volksdeel,’ zo stelde ds. Graafstal, is ‘dat de gedachte van een Ko-
ningschap “bij de gratie Gods” niet verloren ga.’ Bij de Bond vielen 
het koningschap en de soevereiniteit als vanzelfsprekend samen, zo-
als dit altijd het geval was geweest bij de confessionele public theology. 
Vermeldenswaard is dat de petitie werd ondersteund door vierender-
tig organisaties van militairen, veteranen en het voormalig verzet.106 
Uiteraard klonken deze kritische geluiden ook op uit de parlemen-
taire inbreng van sgp, gpv en de Reformatorisch Politieke Federatie 
(rpf). Hier werden de zorgen van de Bond gedeeld.107

Al eerder had genoemde gpv’er A.J. Verburgh kritiek geuit als lid 
van de Staatscommissie-Cals/Donner. Ewout Klei constateert in zijn 
proefschrift over het gpv Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek dat 
Verburgh zich in deze hoedanigheid opstelde als de ‘spreekbuis van 
rechtschristelijk Nederland’. Met zijn pleidooi om feitelijke macht aan 
de koning te geven, nam hij een geïsoleerde positie in. Hij zei hier zelf 
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over: ‘Mijn positie is moeilijk omdat ik zo volstrekt “rechts buiten’’ sta, 
dat ik niet snel van wie ook instemming mag verwachten voor mijn ar-
gumenten.’ Toen enige medeleden van de Staatscommissie Verburghs 
minderheidsstandpunt zelfs niet vermeld wilden zien in het minder-
heidsrapport, voorkwam Cals dit.108

Ernstige kritiek op de grondwetsherziening kwam er ook van de zij-
de van F.A.J.Th. Kalberg, eveneens afkomstig uit het gpv en jurist en 
publicist op staatsrechtelijk terrein. In De staatsrechtelijke positie van 
de Oranjemonarchie in de herziene Grondwet verbaast hij zich er niet 
over dat de niet-confessionele partijen in grote lijnen de strekking van 
de herziening ondersteunen. Hij vermeldt ook in ‘Een globale politie-
ke toetsing’ dat linkse partijen nog wel verder hadden willen gaan.109 
Zo had de PvdA liever gezien dat de uiteenzetting over het regerings-
beleid op de derde dinsdag in september door de minister-president 
zou worden gegeven in aanwezigheid van de Koning en ook was deze 
partij gekant tegen het koninklijk voorzitterschap van de Raad van 
State. Het is overigens opvallend dat Kalberg wijzigingen zoals beper-
king van de erfopvolging tot de tweede graad van bloedverwantschap 
en beperking van de omvang van het Koninklijk Huis in dezelfde ca-
tegorie behandelt. Beperking van de omvang van het Koninklijk Huis 
kan namelijk ook vanuit een oogpunt van bescherming van het ko-
ningschap worden verdedigd omdat de risicofactor wordt beperkt, 
en dit wordt in hofkringen zo ook wel gezien.110

Dat de linkse partijen zich weinig gelegen lieten liggen aan de mo-
narchie, verbaasde Kalberg niet, maar van de christendemocraten had 
hij een meer uitgesproken verdediging van het koningschap verwacht 
en op principieel andere gronden. Kalberg heeft hierin gelijk dat bij 
het cda het zicht op het koningschap en op de soevereiniteit inmid-
dels aanmerkelijk minder duidelijk was dan voorheen. Voor het weg-
gevallen ‘historisch beginsel’ was geen andere oriëntatie in de plaats 
gekomen. Aanvankelijk maakte de cda-fractie er nog wel bezwaar 
tegen dat het begrip ‘staatshoofd’ in de herziene Grondwet onzicht-
baar zou worden en dat de monarchale structuur er te weinig accent 
kreeg. Verder waren er onder meer de bezwaren dat de erfopvolging 
zou worden beperkt tot de tweede graad van bloedverwantschap, 
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dat het begrip Koninklijk Huis zou worden beperkt tot de kring van 
potentiële troonopvolgers en dat de titel Prins van Oranje uit de 
Grondwet werd geschrapt, terwijl de fractie van het cda in de Eer-
ste Kamer graag het koninklijk oppergezag over de krijgsmacht had 
zien vermeld. Maar, het uiteindelijke oordeel van de cda-fractie over 
de grondwetsherziening van 1983 bleek positief, zonder dat de grond 
daarvoor duidelijk werd aangegeven.111

Ook over sgp, gpv en rpf, die vanuit de monarchale optiek toch 
verdergaande kritiek hadden geuit en hun Groeniaanse visie op 
Oranje zouden handhaven, was Kalberg kritisch.112 Hij nam ze kwa-
lijk dat ze geen fel protest hadden aangetekend tegen het feit dat ar-
tikel 10 van de Grondwet (1972), waarin was bepaald ‘dat de Kroon 
[= de soevereiniteit] is en blijft opgedragen aan Willem Frederik en 
zijn wettige opvolgers’, was geschrapt en vervangen door de volgende 
formulering: ‘Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wet-
tige opvolgers van Koning Willem i, Prins van Oranje-Nassau’ (arti-
kel 24).113 Volgens Kalberg dekte deze bepaling het vroegere artikel 
10 niet inhoudelijk. Onduidelijk bleef wie er over de soevereiniteit 
beschikte. Vanuit de visie van Groen redenerend, stelde Kalberg dat 
Oranje ‘niet in het bezit van de soevereiniteit is gekomen om hetgeen 
geschreven staat, maar om wat is geschied’. Zoals het eerder vermelde 
artikel 5 van het oude christelijk-historische beginselprogram stelde 
dat het constitutioneel koningschap, opgedragen aan het Huis van 
Oranje, 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 [is] bevestigd.’114 Na een uitgebreid onderzoek moest Kal-
berg concluderen ‘dat de Constitutionele Monarchie onder het Huis 
van Oranje, zoals die in en door de Grondwet van 1814 was geschapen, 
in de Herziene Grondwet niet meer voorleeft’.115

Kalberg heeft gelijk dat op basis van de tekst van de Grondwet van 
1983 onduidelijk bleef bij wie de soevereiniteit eigenlijk berustte. Op 
zichzelf is constitutionele vaagheid hier niet nieuw. De Republiek was 
met een instituut als het stadhouderschap immers ergens blijven zwe-
ven tussen republiek en monarchie. Eigenlijk waren er sinds de Ne-
derlandse onafhankelijkheid slechts twee duidelijke constitutionele 
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momenten. Dit was in 1798 met de staatsregeling voor het Bataafse 
volk, toen de leer van de volkssoevereiniteit tot uitgangspunt werd. 
Het andere duidelijke moment was 1813, toen de soevereiniteit werd 
opgedragen aan het Huis van Oranje. Maar sinds de grondwetswijzi-
ging van 1848 suggereerde de Grondwet aanmerkelijk meer konink-
lijke macht dan reëel was.

Hoewel Nederland sinds 1917, met de invoering van het algemeen 
kiesrecht, een democratie was, werd er in de Grondwet niet gespro-
ken van volkssoevereiniteit. De soevereiniteit bleef volgens de tekst 
opgedragen aan het Huis van Oranje. Sterker, de invoering van het al-
gemeen kiesrecht had voor generaties een confessionele meerderheid 
opgeleverd, die van de veronderstelling uitging dat de soevereiniteit 
van het volk zich niet verdroeg met de soevereiniteit van God. De 
soevereiniteit van het Oranjekoningschap zou hiermee wel in over-
eenstemming zijn. Deze opvatting was gebaseerd op een theologische 
veronderstelling die voor orthodox-protestanten in de Verenigde Sta-
ten bijvoorbeeld weer niet speelde. Het is interessant dat de Duitser 
Ernest Zahn op het gebied van de theorievorming in Nederland een 
vaagheid signaleert die hij in verband brengt met de neiging theoreti-
sche vraagstukken allereerst als geloofskwesties te zien.116

De Grondwet van 1983 bracht vaagheid over de soevereiniteit. Cou-
wenberg had in de jaren 1960, toen de algehele grondwetsherziening 
aan de orde kwam, ervoor gepleit dat de constitutie zou beginnen met 
een preambule waarin een nationale idee, inclusief de belangrijkste 
beginselen waarop de Nederlandse democratie was gebaseerd, zou 
zijn vervat.117 Suggesties in deze richting vonden echter weinig weer-
klank. Ofschoon er sinds de jaren 1960 veel werd gesproken over de-
mocratisering en de roep om ‘politieke duidelijkheid’ alom werd ver-
nomen, werd ook de herziening van de Grondwet in 1983 niet benut 
om een duidelijke uitspraak te doen ten gunste van de volkssoeverei-
niteit. Wel kregen de klassieke grondrechten er een centrale plaats 
in en werden de nieuwe sociale grondrechten eraan toegevoegd.118 
Maar om een uitspraak te doen ten gunste van de volkssoevereiniteit, 
daarvoor moet de boodschap van Groen van Prinsterer in bepaalde 
kringen toch nog te veel zeggingskracht hebben gehad. Dit gold niet 
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alleen voor sgp en gpv maar toch ook nog voor het cda.119 Hoewel de 
nieuwe aanduiding ‘christendemocraten’ aangeeft dat deze stroming 
zich met de democratie kon vereenzelvigen en zij bij verschillende ge-
legenheden ook inspeelde op de democratiseringstendens uit de ja-
ren 1960, is het principe van de volkssoevereiniteit nooit expliciet als 
basis van de democratie door de christendemocraten aanvaard.

Met de verwijzing naar Groen en het confessionalisme is boven-
dien niet alle voorbehoud met betrekking tot de volkssoevereiniteit 
in Nederland genoemd. Voor de meeste andere partijen was de keuze 
hiervoor evenmin een uitgemaakte zaak. De ‘vernieuwers van na de 
Tweede Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld geen voorstanders geweest 
van de volkssoevereiniteit’ en ook nog in 1986 zou de liberaal Henk 
Vonhoff de algemene ledenvergadering van de vvd er ernstig voor 
waarschuwen een stap te zetten in de richting van erkenning van de 
volkssoevereiniteit.120 Behalve het theologische voorbehoud van de 
confessionelen moet er daarom iets zijn als een mentaal voorbehoud 
met betrekking tot de volkssoevereiniteit. Hoewel er in de loop van 
de tijd op verschillende manieren invulling aan is gegeven, is het op-
vallend dat begrippen als regenten, regentesk en regentenmentaliteit 
nogal eens neerkomen op een verwijt van paternalisme aan de Neder-
landse elites.121 Dit paternalisme zou zich traditioneel uiten in weerzin 
tegen directe volksinvloed en vanzelfsprekende vereenzelviging van 
representatieve democratie met dé democratie.122 Het gaat om een 
verschijnsel dat in de loop van de geschiedenis steeds terugkeerde en 
zich niet tot politiek rechtse stromingen beperkte.123 Zelfs de demo-
cratische ‘geest van de jaren 1960’ heeft hierin geen doorslaggevende 
verandering gebracht. Behalve dat de grondwetsherziening van 1983 
niet is gebruikt om definitief te kiezen voor het beginsel van de volks-
soevereiniteit, bleef de Tweede Kamer, in tegenstelling tot de meeste 
kiezers, overwegend huiverig voor vormen van directe democratie.124 
Ondanks zijn vroege aanzet tot democratie heeft Nederland – in te-
genstelling tot zijn buurlanden – daarmee formeel nog niet gekozen 
voor de volkssoevereiniteit. De hardnekkigheid van het verschijnsel 
is misschien minder verbazingwekkend als we bedenken dat ook een 
pionier van het Nederlandse democratische denken als Joan Derk van 
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der Capellen tot den Pol (1741-1784) – hoewel hij zijn pamflet richtte 
‘aan het volk van Nederland’ –, huiverig was voor de invloed van het 
‘grauw’.

‘Vaderlandsliefde is iets om je aan te laten opereren 
zoals aan een blindedarm’125

Behalve dat de jaren 1960 afbreuk deden aan strikte opvattingen over 
gezag en orde, brachten ze een meer kosmopolitische oriëntatie. Toen 
de babyboomgeneratie eenmaal deel ging uitmaken van de elite, bleek 
het dan ook snel gedaan met de waardering voor de natie.126 Vanaf 
de jaren 1960 ging hier de veronderstelling overheersen dat moderni-
sering van de maatschappij samenging met voortgaande relativering 
van cultureel, nationaal, religieus en ideologisch bepaalde identitei-
ten. Dit leek met een zeker fatalisme te worden aanvaard.127 De conse-
quentie hiervan was dat de duiding van de natie binnen een zingevend 
verband niet langer de zorg was van deze elite. Dit was een trendbreuk 
in vergelijking met eerdere elites, die het bij het volk levende Oran-
jesentiment juist hadden benut om de Nederlandse natie een natio-
naal concept te bieden. Nadat de Oranjedynastie eerst was ingezet 
om Nederland te positioneren binnen het Europa van de Restauratie, 
hadden de elites in de laatste decennia van de negentiende eeuw in-
gezien dat het ‘verhaal van Oranje’ en de erbij horende Oranjeliefde 
ten goede konden komen aan de nationale eenheid. Hierop is tijdens 
het interbellum voortgebouwd. Hierdoor had Oranje in een tijd van 
opkomend fascisme kunnen fungeren als het antitotalitaire symbool 
van de natie.

Gedurende de oorlog was gebleken dat het ‘verhaal van Oranje’ 
voor veel Nederlanders een bron van inspiratie was, terwijl de oor-
log als zodanig tevens nog eens een herbevestiging betekende van 
de Oranjemythe. Ook de naoorlogse, paternalistisch ingestelde elite 
had nog duidelijk een taak voor zichzelf zien weggelegd wat de een-
heid en verheffing van de natie betrof. Het ‘verhaal van Oranje’ was 
een vanzelfsprekend bestanddeel van een civil religion die natiebreed 
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weerklank vond. Tijdens de naoorlogse wederopbouwperiode kon op 
grond hiervan een appel op de burgers worden gedaan zich eensge-
zind te wijden aan de wederopbouw van het land.128 Zo hadden de 
Nederlandse elites Oranje en het hiermee verbonden verhaal ander-
halve eeuw succesvol geïnstrumentaliseerd. Behalve dat ik in het ver-
volg van dit hoofdstuk nader inga op de houding die de intelligentsia 
sinds de jaren 1960 aannam met betrekking tot het natiebesef, ga ik na 
hoe zich dit verhield tot de beleving van de vele Nederlanders die nog 
wel hechtten aan het natiebesef en soms op een zeer nadrukkelijke 
manier blijk gaven van een ‘wij-gevoel’ rond Oranje.

In zijn zoektocht naar de ‘eigenheid’ van Nederland constateert ook 
Van Ginkel dat het onder politieke, culturele en intellectuele elites niet 
langer gebruikelijk was om zich veel gelegen te laten liggen aan zoiets 
als nationale eigenheid en natiebesef. In vergelijking met het ideaal 
van de Europese integratie leek natiebesef toch vooral iets uit het ver-
leden, dat in extreme vorm bovendien veel ellende had gebracht.129 
Zelfs voor historici bleek het onderzoek naar het Nederlandse natio-
nalisme en patriottisme zijn aantrekkelijkheid te hebben verloren.130 
De internationale oriëntatie was overwegend in de plaats gekomen 
van het nationale sentiment. Het gaat bovendien om een meer alge-
meen verschijnsel, dat ook elders in Europa kan worden gesignaleerd. 
Van Sas stelt in dit verband: ‘De huidige natiestaten van West-Europa 
zijn hun verleden, dat zo essentieel was bij de inkleding van hun na-
tionaliteit, in feite vergeten.’131 Volgens hem zou er sprake zijn van een 
sluipende memory crisis, die ertoe heeft geleid dat de Europese naties 
de historische inspiratie voor hun natiebesef zijn kwijtgeraakt.

Zowel de intelligentsia, de politici, als het grote publiek stonden 
aanvankelijk overwegend positief tegenover de Europese integratie. 
De acceptatie van de Europese integratie zou worden vergemakke-
lijkt doordat een verenigd Europa werd gedacht als een ‘groter Ne-
derland’. Dit behoefde niet te betekenen dat de nationale belangen 
daarbij werden vergeten. Wat de bevolking betreft, bleek op grond 
van opiniepeilingen dat de kennis van en betrokkenheid op Europa 
ook weer niet echt groot waren.132
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Wat het overwegend positieve oordeel over verdere Europese sa-
menwerking aangaat, vormde Oranje hierop geen uitzondering. 
Hendrik Brugmans, Europees federalist van het eerste uur, wijst er in 
zijn memoires Hendrik Brugmans. Wij Europa op dat deze omslag bij 
Oranje al vanaf de Tweede Wereldoorlog dateert. Prinses Juliana had 
aangegeven dat ze het normaal vond ‘dat ons land een stuk soeverei-
niteit zou moeten overdragen aan hogere Europese organen’. Het was 
hem toen al duidelijk ‘dat er in haar denken geen enkele tegenstelling 
bestond tussen Europees federalisme en de vaderlandsliefde waarvan 
de Oranjes al sinds eeuwen het boegbeeld vormden’.133 Op de, over het 
algemeen meer kosmopolitische oriëntatie van de Nederlandse elite 
sinds de jaren 1960 waren overigens uitzonderingen. Hier en daar viel 
er enig voorbehoud tegen de Europese integratie te beluisteren, zoals 
bij de historicus P. Geyl en de publicist J.L. Heldring.134 Verder ver-
schenen er enkele publicaties waarin werd gewezen op de betekenis 
van de nationale identiteit, zoals A. Chorus, De Nederlander uiterlijk 
en innerlijk, S.W. Couwenberg, Herlevend nationalisme en H.J.G. Walt-
mans, De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte.135 Deze 
verhandelingen waren genuanceerd en niet bedoeld om de Europese 
integratie te bestrijden, internationale samenwerking tegen te gaan 
of om vroegere vormen van excessief nationalisme te verdedigen. Het 
doel was vooral de waarde van het nationaal eigene nog maar eens te 
onderstrepen. Couwenberg waarschuwde zelfs voor opnieuw opko-
mend nationalisme. Omdat hij wel degelijk de noodzaak inzag van 
supranationale structuren, maar tevens hechtte aan het nationaal ei-
gene, stelde hij voor het politieke nationalisme in te ruilen voor een 
nationaal-cultureel zelfbewustzijn.136 Ook Waltmans pleitte voorzich-
tig voor een verdieping van het culturele natiebesef. In een latere pu-
blicatie voorzag hij dat de voortgaande Europese integratie en de toe-
nemende betekenis van etnische minderheden de belangstelling voor 
het culturele natiebesef zouden stimuleren.137

Het is opvallend dat het in intellectuele kringen dominante, kos-
mopolitische geluid daarentegen meestal aanmerkelijk minder ge-
nuanceerd werd verwoord. Persiflerend stelde Henk Hofland dat 
vaderlandsliefde stond voor ‘tranen bij het Wilhelmus, kolossale 
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moordpartijen tussen mensen die niets met elkaar te maken hebben, 
vervalsing van de geschiedenis, derderangs gezang, collectieve op-
schepperijen, kletskoek en kabaal’. Het zou iets zijn om je aan te laten 
opereren zoals aan een blindedarm.138 Zoals hierna zal blijken, stond 
dit soort teksten wel erg ver van het Oranjegevoel van de doorsnee-
Nederlander. Omdat natiebesef en nationale identiteit onder historici 
en politicologen non-issues waren geworden of zelfs ronduit omstre-
den begrippen, sprak de Amsterdamse politicoloog Jos de Beus later 
schuldbewust van de ‘blinde vlek’ die hem en zijn collega’s het zicht 
op het nationale zou hebben ontnomen. Verschillende andere intel-
lectuelen zouden terugkijkend in de jaren 1990 hetzelfde constate-
ren.139

Het is niet zo verrassend dat de met het natiebesef verbonden Oran-
jemythe en het op deze mythe gebaseerde koningschap in deze kring 
evenmin op veel waardering konden rekenen. Behalve dat het koning-
schap vanwege de erfelijkheid van het ambt als een archaïsche anoma-
lie werd ervaren, was Oranje ook nog eens voor oudere generaties een 
essentieel element geweest van de confessionele public theology. Deze 
was vaak ingezet tegen de moderniteit en daarmee impliciet tevens 
tegen alles wat sinds de jaren 1960 en vogue was. Na het vervluchti-
gen van de confessionele public theology, die was bezweken aan een 
overdosis verouderde theologie, werd deze niet vervangen door een 
seculiere redenering. Het werd in Nederland minder gebruikelijk om 
het publieke discours over de democratie en haar instituties te voeren 
binnen het kader van de cultuurhistorische context. Hiervan is het 
risico dat aan nationale instituties structureel een wezenlijk element 
van hun legitimatie wordt onthouden omdat alleen redeneringen in 
abstracto valide zouden zijn en dat de ‘vernieuwingsretoriek’ die Ja-
mes Kennedy signaleert algauw een kans krijgt. In zo’n klimaat is het 
niet zo verbazingwekkend dat het koningschap voor de spraakma-
kende intellectuele klasse een minder serieus onderwerp leek te zijn 
geworden. J.Th.J. van den Berg kan daarom stellen dat ‘links en kri-
tisch’ slecht combineerde met een ‘ernstige wetenschappelijke reflec-
tie op het koningschap’. Daarbij constateerde hij tevens dat het laatste 
serieuze congres over de monarchie in Nederland in 1966 plaatsvond 
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in Nijmegen. Het zou tot 2005 duren voordat in Groningen opnieuw 
zo’n wetenschappelijk congres werd georganiseerd.140

Van Oranjepatriottisme naar Oranjegevoel

Het is niet zo merkwaardig dat dominee Graafstal, de voorzitter van 
de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen, veronderstelde dat 
zijn zorg om de tijdgeest en zijn kijk op Oranje in de jaren 1960 en 
later werden gedeeld door de meerderheid van de Nederlanders. Op 
het eerste gezicht leek hiervoor wel enige reden te zijn. Behalve dat 
hij troost kon putten uit de constant hoge score van Oranjeliefde die 
de opiniepeilingen aangaven, en dat hij vanuit zijn eigen Bond uiter-
aard steun ontving, wist hij zich te omringen met genoemde veront-
rusten.141

Vanuit de media was het evenmin allemaal provocatie van en ver-
zet tegen de bestaande orde. Hoewel het erop leek dat de mediabe-
richtgeving en het progressieve, politieke activisme van de avant-
garde van de babyboomgeratie in de jaren 1960 en 1970 elkaar soms 
wederzijds leken te versterken, was de publieke opinie helemaal niet 
zo eenduidig. De geest van veranderingsgezindheid die leek te over-
heersen, gold niet op alle terreinen en evenmin overal in eenzelfde 
mate.142 Bovendien kon het gebeuren dat de nieuwe mogelijkheden 
op een geheel andere manier werden benut dan de avant-garde voor 
ogen had gestaan, ja er zelfs een ontkenning van konden inhouden. Zo 
had de ‘geest van de jaren 1960’ zijn eigen dialectiek. Om het karakter 
van veranderingsgezindheid in de jaren 1960 en 1970 op zijn waarde te 
kunnen schatten, hing er veel van af waar je je oor te luisteren wilde 
leggen. Veel Nederlanders ondergingen de jaren 1960 vaak niet op 
dezelfde wijze als de elite van babyboomers, en zij vormden wat dat 
betreft geen uitzondering. In de Verenigde Staten had president Ri-
chard Nixon, die een soortgelijke tegenstelling constateerde, in een 
televisietoespraak in november 1969 de term ‘zwijgende meerderheid’ 
geïntroduceerd. Hij doelde hierbij op de meerderheid van gemid-
delde Amerikanen die zich niet konden vinden in de opvattingen van 
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de spraakmakende elite.143 Deze tegenstelling sluit enigszins aan bij 
het onderscheid dat De Gaulle graag gebruikte tussen het ‘pays légal’ 
en het ‘pays réel’, waarbij het ‘pays réel’ dan veel weg heeft van deze 
‘zwijgende meerderheid’. In Nederland bleken in de jaren 1960 in de 
wereld van de media verschijnselen als ontzuiling en ontideologise-
ring vooral ten goede te komen aan een krant als De Telegraaf, terwijl 
Elseviers Weekblad eveneens was verzekerd van een relevante schare 
lezers en de tros ook uit die periode dateert. Het waren uitgerekend 
de media die rekening hielden met de smaak en opvattingen van de 
‘zwijgende meerderheid’.144

Het is veelzeggend dat beide bladen niet aan het natiebesef voorbij-
gingen en een uitgesproken Oranjegezinde koers volgden, maar wel 
anders dan voorheen. Als dominee Graafstal in die jaren tekenen van 
Oranjeliefde signaleerde bij de overgrote meerderheid van de bevol-
king, was dit terecht, maar hij zou zich hebben vergist als hij hieruit 
zou hebben geconcludeerd dat de Nederlanders het Oranjepatriot-
tisme nog op dezelfde wijze beleefden als in de naoorlogse periode. 
De christelijk-nationale public theology verdroeg zich niet met een 
verschijnsel als ontideologisering. Het Oranjepatriottisme ging over 
in het Oranjegevoel. Om te peilen hoe in dit verband de belevingswe-
reld van de doorsnee-Nederlanders zich ontwikkelde, ben ik vooral 
daar te rade gegaan waar men zeer succesvol het grote publiek wist 
aan te spreken, bij Elsevier en De Telegraaf.

Volgens Gerry van der List, die in Meer dan een weekblad. De geschiede-
nis van Elsevier de historie van dit opinieblad schetst tegen de ach-
tergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen, liet het overgrote 
deel van de Nederlanders, het ‘gewone volksdeel’, zich helemaal niet 
zoveel gelegen liggen aan alle opwinding in die jaren. Hij wijst er in dit 
verband op dat de best verkochte plaat in Nederland in 1968 werd ge-
maakt door Heintje, ‘het jonge zangertje dat in zijn liederen zo harts-
tochtelijk zijn liefde voor zijn mama en voor Holland belijdt’.145 Else-
vier wilde vooral inspelen op dit ‘gewone volksdeel’. Het blad wilde de 
woordvoerder zijn van de Nederlandse burgerij.146 Inhoudelijk hield 
dit onder meer in dat het blad de verdediging van het koningschap 
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tot zijn taak rekende en dat het dit instituut zeer bewust waardeerde 
als symbool van nationale eenheid en bovenpartijdig gezag, ‘waaraan 
het volk zeer gehecht is’.

Gebeurtenissen in het Oranjehuis kregen altijd de nodige aandacht. 
Toen koningin Juliana in 1974 vijfenzestig werd, verscheen er een arti-
kel van zowel hoofdredacteur Ferry Hoogendijk als van freule C.W.I. 
Wtttewaall van Stoetwegen, populair parlementariër en bevriend 
met de koningin. Beiden waren lovend over Juliana. In het ene arti-
kel, ‘Koningin in de moderne samenleving’, viel het accent op de so-
berheid van de vorstin. Vergeleken met de Britse hofhouding zou de 
Nederlandse bijna die van een president zijn. De Nederlanders waren 
toch maar goedkoop uit met hun koningshuis: ‘In Nederland zijn bij-
na 200 betaalde mensen bij het Hof betrokken, terwijl de president 
van Frankrijk er 250 man personeel op na houdt, en de Engelse konin-
gin 300.’147 Het andere artikel, ‘Onze vitale 65-jarige vorstin’, getuigde, 
behalve van die vitaliteit, ook van haar eenvoud: ‘Ze ontvangt ieder-
een op dezelfde manier, is blij met elk geschenk, bedankt of dit de eer-
ste krentenmik is die zij in haar leven ziet, geeft het grote brood door 
aan haar gevolg en staat weer klaar om de kaas in ontvangst te ne-
men, stralend blij alsof ze voor het eerst van haar leven de kans krijgt 
een stukje kaas te proeven. Zij proeft de hartelijkheid die achter deze 
krentenmik en deze kaas ligt en geniet ervan en de mensen voelen dat 
het echt is.’148 De illustratie bestond uit een foto van de koningin tij-
dens een fietstocht in Friesland. In haar fietsende gevolg bevonden 
zich onder anderen de commissaris van de Koningin in de provincie 
en de burgemeester ter plaatse.

Overigens hield de natie ook hier niet op bij Oranje. Een ander te-
rugkerend punt van aandacht was het bedrijfsleven omdat volgens de 
redactie dynamisch ondernemerschap ook kon worden gebracht als 
voorwerp van nationale trots. Daar werd namelijk, ondanks de kos-
mopolitische trend in die jaren, zowel door de redactie als door de 
lezers aan gehecht. Om veronderstelde zelfverguizing te compenseren 
werd er met enige regelmaat in artikelen en rapportages gewezen op 
‘vaderlandse prestaties’ zoals de dijken, de bruggen, het IJsselmeer, 
Europoort, de Deltawerken en Hollands Glorie: het zeeslepen en de 
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bergingswerken. Over het laatste onderwerp kwamen kapiteins, on-
dernemers en reders aan het woord en ‘stevige mannen’ die het werk 
uitvoerden. In het Ten Geleide was sprake van ‘een sober eerbetoon 
aan Nederlanders, op wie ieder trots mag zijn, doch die zelf het liefst 
rustig en ongestoord hun werk doen’.149 Verder werd er ook ruime aan-
dacht besteed aan populaire cultuur en sport, thema’s die aansloten 
bij de behoefte aan ontplooiing van de moderne lezer. Ernstige waar-
schuwingen voor het communistische gevaar werden daarbij niet ver-
geten. Uit menig artikel bleek dat ervan werd uitgegaan dat de lezers 
betrokkenheid bij de natie en liefde voor Oranje zouden waarderen.150

De redactie onderhield dan ook uitstekende contacten met het 
Oranjehuis, in het bijzonder met prins Bernhard. Wat de redactie er 
overigens niet van weerhield de prins later hard aan te pakken, toen 
bleek dat hij hoofdredacteur Ferry Hoogendijk had voorgelogen over 
Lockheed. Als veelzeggende introductie kreeg de editie met het hoofd-
artikel ‘De val van een zakenprins’ een omslag met alleen de afbeelding 
van een geknakte anjer.151 In dit artikel werd onder meer de sfeer in de 
Tweede Kamer geschetst toen minister-president Den Uyl het rapport 
over de prins van de commissie-Donner toelichtte: ‘Je hoorde Kamer-
leden verbijsterd tussen de tanden sissen, je zag ze wit wegtrekken. De 
volgepakte publieke tribune sidderde. Een wat oudere vrouw begon 
zachtjes te huilen. Zelfs het geklik van de tientallen camera’s rond de 
regeringstafel verstomde even. Het was ook een dramatisch moment. 
Hoe zorgvuldig gekozen de formuleringen van een aangeslagen Den 
Uyl ook waren, zijn boodschap was er niet minder hard om. Bernhard, 
Prins der Nederlanden, viel met een bons van zijn voetstuk. Bij het 
volk trilt de dreun nog na.’152

Zoals bleek en later weer zou blijken, sloot sympathie voor Oranje 
de publicatie van kritische artikelen niet uit.

Bij De Telegraaf was deze stellingname vóór Oranje nog duidelijker om-
dat men bij dit blad als geen ander zicht had op de belevingswereld 
van de doorsnee-Nederlander. Of zoals Jan Blokker sr. het stelde: ‘Geen 
enkele krant heeft de thermometer zo diep in de billen van de samen-
leving als De Telegraaf.’ Mariëtte Wolf besteedt hieraan uitgebreid aan-
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dacht in haar proefschrift Het geheim van De Telegraaf.153 Er klonk hier 
een krachtig tegengeluid tegen wat de avant-garde van de jaren 1960 en 
1970 – zoals provo’s en ermee sympathiserende progressieven – voor-
stond. Hierbij paste dat de krant in 1966, in haar ‘uitbundige feestedi-
tie van 11 maart’, blijk gaf van uitgesproken weerzin tegen de relschop-
pers bij ‘het Huwelijk’. ‘Maar,’ zo constateerde de krant voldaan, ‘dat de 
aanwezigheid van enige honderden opgeschoten jongelui volkomen in 
het niet is gevallen bij de toejuichingen van tachtigduizend toeschou-
wers’.154 Deze verontwaardiging sloot overigens allerminst uit dat De Te-
legraaf zo haar eigen rol speelde bij de publicatie van de foto’s waarmee 
de relatie van Beatrix met Claus von Amsberg was uitgelekt.155

Op andere momenten was een veelzeggende kwalificatie als ‘lang-
harig werkschuw tuig’ algauw van toepassing op rebellerende jonge-
ren. Van het eigenmachtige, hardhandige optreden, op 4 april 1967, 
van mariniers tegen overlast bezorgende jongelui in de hal van het 
Amsterdamse Centraal Station werd uiteraard bewonderend verslag 
uitgebracht, onder de kop: ‘Krachtdadig optreden tegen lanterfan-
ters’.156 Kortom, in deze en de daaropvolgende jaren had De Telegraaf 
een heldere en conservatieve boodschap voor de ‘zwijgende meerder-
heid’, die werd beschouwd als de ruggengraat van de Nederlandse 
samenleving. Hoewel ook hier de mondigheid was toegenomen en 
meer democratische verhoudingen en zelfontplooiing steeds vanzelf-
sprekender werden gevonden, bestond er weerzin tegen provoceren 
en tegen het politiseren en polariseren van de samenleving, zoals dit 
door de progressieve avant-garde werd gepropageerd en vaak toege-
past.157 De Telegraaf onderkende algauw de stemming van de ‘zwijgen-
de meerderheid’ en wist de consequenties van verschijnselen als ont-
zuiling en ontideologisering, waarvan in de jaren 1960 in toenemende 
mate sprake was, met groot succes te benutten. In tegenstelling tot 
de meeste andere bladen groeide de oplage onstuimig. In 1970 kon De 
Telegraaf zich de grootste krant van Nederland noemen.158

De formule van De Telegraaf hield naast alerte nieuwsgaring en een 
focus op criminaliteit onder meer ruime aandacht in voor amusement, 
sport en royalty. Daarbij was de stijl vooral lichtvoetige met veel oog 
voor human interest. Oranje zat per definitie wel goed. In het koning-
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schap kwamen de traditionele Oranjeliefde en de romantische royalty 
samen, maar tevens werd de betekenis ervan als nationaal instituut on-
derkend. Met de Lockheed-affaire had de krant veel moeite. Niet alleen 
was men zich ervan bewust dat prins Bernhard erg populair was, maar 
hij had ook veel vrienden in de redactie. Lang wordt er van zijn on-
schuld uitgegaan en worden er zelfs samenzweringen verondersteld. Zo 
oppert De Telegraaf op grond van een artikel in het Amerikaanse week-
blad Time dat er sprake kon zijn van ‘een linkse poging “het huis van 
Oranje tot een Huis van Rozerood” te maken door koningin Juliana en 
prins Bernhard te doen plaatsmaken voor de als progressief beschouwde 
prinses Beatrix en prins Claus’. Nog in het Stan Huygens’ Journaal van 
25 juni 1976 stelt De Telegraaf: ‘De afschuwelijke roddel- en lastercam-
pagne rond Prins Bernhard heeft hem wel geraakt, maar ook gelouterd. 
[…] Prins Bernhard heeft zich de op niets gestoelde beschuldigingen 
aangetrokken, wat logisch is als je je hele leven lang hebt uitgesloofd 
voor een land en dan zo’n mestkar over je heen krijgt.’ Naar aanleiding 
van zijn komende verjaardag op 29 juni worden de lezers opgeroepen de 
prins een kaartje te sturen: ‘Feliciteer Prins Bernhard met zijn 65ste ver-
jaardag! Stuur hem ’n prentbriefkaart of u nu thuis bent of op vakantie! 
Paleis Soestdijk is voldoende.’ Als het vernietigende oordeel van de com-
missie-Donner bekend is, spreekt de redactie van een ‘hoogst ernstige 
en betreurenswaardige zaak’, al wordt er meteen op gewezen dat ‘ook 
hier voor een ieder geldende menselijke zwakheden als verontschuldi-
ging kunnen worden aangevoerd. Niet vergeten mag intussen worden, 
dat Prins Bernhard juist door zijn activiteiten als promotor voor de Ne-
derlandse handelsbelangen ons land grote diensten heeft bewezen.’159

Ook wat de sport aangaat, had de krant oog voor het nationale aspect 
ervan. Van beide onderwerpen, royalty en sport, werd de amusements-
waarde niet onderschat. De Telegraaf wist als geen ander medium het 
Oranjegevoel, dat zich als nieuwe verschijningsvorm van het Oran-
jesentiment aandiende, op zijn waarde te schatten en te benutten.

Het is opvallend dat kort na de jaren 1960 – toen de internationale 
oriëntatie sterker was geworden en Nederland alweer geruime tijd 
met overtuiging deelnam aan de Europese integratie en participeerde 
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in tal van andere internationale lichamen terwijl de Nederlander zelf 
steeds meer in het buitenland op vakantie ging – het verschijnsel van 
het Oranjegevoel in betrekkelijk korte tijd een terugkerend fenomeen 
werd. Het moment waarop het zich voor het eerst in zijn huidige ui-
tingsvorm rond sportmanifestaties aandiende, moet bij het schaatsen 
zijn geweest tijdens de ‘Ard-en-Keesieperiode’ van 1966 tot 1973.160 
Het schaatsen was van oudsher een nationale sport, en in 1966 was de 
eerste live-uitzending op de televisie van een groot schaatstoernooi, 
in Deventer. De schaatsers speelden nog voor een niet omvangrijk en 
weinig opvallend publiek. Maar na deze uitzending was het definitief 
anders. Legioenen uitgedoste fans reisden hun helden achterna naar 
Gotenburg en Oslo en verbaasden de andere aanwezigen met hun all-
over oranje outfit. Vervolgens deed deze vorm van opvallende Oranje-
gekte zich weer voor in 1974 bij het wereldkampioenschap voetbal in 
West-Duitsland. De slagzin van De Telegraaf, ‘Altijd vooraan bij grote 
sportmanifestaties’, werd waargemaakt. Opvallend was de aandacht 
die er werd besteed aan de Oranjegekte bij dit voetbaltoernooi.161 
Deze krant nam de Oranjefan steeds uiterst serieus.

In oorsprong gaat het huidige Oranjegevoel terug op de traditionele 
Oranjeliefde, het is te beschouwen als een eigentijdse versie ervan. Ui-
teraard vormden gebeurtenissen rond het Oranjehuis, zoals huwelijken, 
doopplechtigheden, begrafenissen, Koninginnedag en Prinsjesdag, van 
oudsher mooie aanleidingen om uiting te geven aan de Oranjeliefde en 
dan dit te verbinden met een Nederlands wij-gevoel. De exposities van 
Oranjeparafernalia die van tijd tot tijd worden georganiseerd, tonen 
aan dat het Oranjesentiment altijd al een sterk populistische kant heeft 
gehad.162 Naast mooie pronkglazen, sierborden, potten en serviezen van 
de gegoede burgerij, viel enorm veel van de Oranjememorabilia in de 
categorie prullaria en kitsch. Was het Oranjesentiment vroeger vooral 
op de Oranjevorst gericht, het tegenwoordige Oranjegevoel betreft ook 
de ruimere beleving van het Nederlander-zijn. Daarom kan het ook tot 
uitdrukking komen bij andere thema’s, zoals bij Nederlandse bedrijven 
van internationale allure, die qua aanzien het chauvinisme strelen. Bij 
belangrijke sportevenementen manifesteert het Oranjegevoel zich ech-
ter nog het meest demonstratief en kleurrijk als een specifieke uiting 
van het Nederlandse wij-gevoel.
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Auke Kok gaf in 1974 Wij waren de besten een impressie van het Oran-
jegevoel rond het eerdergenoemde wk-voetbal in West-Duitsland. Hij 
beschrijft daarin onder meer het massale gebruik van de kleur oranje, 
het zingen door het publiek van Jan Pieter Heijes Lied van de Zilver-
vloot en het veelvuldig zwaaien van de Nederlandse vlag. Aan de infor-
mele sfeer die rond dit gebeuren hing, deden de Oranjes zelf ook mee. 
Zo zou Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, 
uitdagend met broodjes en ballen gehakt hebben gegooid in het Hil-
ton Hotel in München, en kwam prins Bernhard de gelukwensen van 
zijn vrouw – die erg in spanning had gezeten en niet wist hoe ze Johan 
Cruijff kon bereiken – maar mondeling overbrengen.

Het chauvinistische aspect van het geheel en de vermenging van 
Oranje, bedrijfsleven en sport in combinatie met het levensbesef uit 
de jaren 1960 spreekt uit Auke Koks observatie: ‘Nederlanders waren 
trots op Heineken, klm, Fokker, de globetrotter prins Bernhard en 
op Michels. Wereldburgers waren zij, open, toegankelijk, informeel.’ 
Hij sprak van ‘nationalisme met een knipoog’; ‘het was voor Amster-
dam, voor Nederland, voor ons, maar niet voor het gezag’.163 Dit soort 
patriottisme is daarmee wat dubbelzinnig. Dat wil zeggen dat de na-
tie voluit wordt bevestigd, maar dat nationalisme tegelijkertijd wordt 
afgewezen en dat gezagsdragers welkom zijn, mits ze hun plaats maar 
weten. En Oranje speelde daar dan ook enigszins op in zoals het ver-
slag van Auke Kok laat zien.164

Ook Sail Amsterdam, dat in 1975 voor de eerste keer werd georga-
niseerd ter gelegenheid van de feestelijkheden rond het 700-jarig be-
staan van de stad Amsterdam, was zo’n gebeuren dat aansloot bij het 
Oranjegevoel. Dit visuele spektakel, verwijzend naar een groots ma-
ritiem verleden, moest wel enthousiasme oproepen.165 Volgens Pleij 
zou uit het Oranjegevoel een sterke behoefte aan een ‘collectievere en 
frequentere beleving van het wij-gevoel’ spreken. Hierbij bedienen 
we ons niet alleen van de kleur oranje, maar wordt ook het gezellig-
heidselement uitvergroot. Wat overigens niets nieuws is, maar eerder 
inherent is aan Oranjegebeurtenissen. Dit vindt mede zijn oorzaak 
in de rol van de Oranjeverenigingen, waardoor Koninginnedag geen 
staats- maar een volksfeest is.166 Oranje wordt dan volgens Pleij ‘gezel-
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lig met zijn allen gezinnetje spelen’. Hij verklaart het huidige succes 
van de Oranje-evenementen, die over kunnen gaan in ‘Oranjehyste-
rie’, onder meer uit een gemis aan rituelen in de moderne samenle-
ving, ‘die vorm gaven aan het geloof in een zekere gerichtheid van het 
menselijke bestaan’. Hij schetst een aansprekend beeld van het hui-
dige voetbalgebeuren, waarbij het Oranjegevoel zich nadrukkelijk 
manifesteert, en vergelijkt zo’n ‘voetbaldienst’ met vroegere, publieke 
kerkelijke gebeurtenissen. Hoewel het Oranjegevoel voortbouwt op 
het traditionele Oranjesentiment en dan vooral op het populistische 
aspect ervan, is het veel vluchtiger – oppervlakkiger – dan het Oranje-
patriottisme zoals dat zich na de oorlog nog manifesteerde.167

Uit de opstelling van koningin Juliana kan niet worden geconcludeerd 
dat ze inhoudelijk enige affiniteit met het oude Oranjepatriottisme 
had. Ze had niet de indruk gewekt dat ze een taak voor zichzelf zag 
in het kader van het ‘verhaal van Oranje’. Daarentegen had ze meer-
dere keren aangegeven dat het verleden en de nationale tradities haar 
weinig zeiden. Haar stijl sloot niettemin aan bij het populaire Oran-
jegevoel. Zoals de viering van haar zilveren regeringsjubileum in 1973 
hiermee prima harmonieerde. Er was weliswaar een defilé geweest van 
de Nederlandse krijgsmacht, maar pièce de résistance vormde toch de 
manifestatie gepresenteerd door Mies Bouwman, waarvan het popu-
laire spelprogramma Eén van de Acht deel uitmaakte. De deelnemers 
hadden cadeautjes voor de vorstin bij zich en de jarige schonk de op-
brengst van het nationale geschenk aan Kinderen in Nood. Al eerder, 
in 1966, toen haar dochter prinses Beatrix in verwachting bleek, had 
volkszanger Johnny Hoes van zich laten horen:

Wij zien u in de toekomst reeds op het paleisbalkon
op de armen van uw moederlief in de Oranjezon.
Dat moeder dan maar watjes in uw kleine oortjes doet
want op die dag klinkt een orkaan van vreugde u tegemoet.168

Koningin Juliana was uiteraard tot haar abdicatie in 1980 de hoofd-
persoon van de Oranjes. Behalve dat wel de indruk bestaat dat de te-



319

genslagen die deze vorstin troffen haar zowel bij het grote publiek als 
in Haagse kringen alleen maar geliefder maakten, school haar kracht 
in haar authenticiteit.169 Authenticiteit, in die zin dat haar gezindheid, 
teksten en stijl een geloofwaardige eenheid vormden die bovendien 
redelijk aansloot bij de tijdgeest. Het is daarom niet zo merkwaardig 
dat Juliana’s betekenis later vooral werd afgemeten tegen de achter-
grond van de overgangsperiode die de jaren 1960 en ook nog de jaren 
1970 vormden. Jan Terlouw, ex-fractievoorzitter van d66 in de Tweede 
Kamer, ex-minister en ex-commissaris van de Koningin, zou het op 
Juliana’s sterfdag zo zeggen: ‘Ze was de koningin die toen nodig was. 
Het was een periode van sterke veranderingen, vooral van heel sterke 
emancipatie, vind ik. De mensen werden zelfstandiger en bewuster. Ze 
zeiden meer wat ze dachten. De media werden brutaler, ook opener, 
en vervulden hun taak in zekere zin ook beter. En om als koningin zo’n 
tijd mee te maken, de goede houding aan te nemen en ervoor te zorgen 
dat de bevolking van de koningin blijft houden, daarvoor heb je een 
heel speciale koningin nodig. En ik vind dat Juliana daar heel goed in 
gepast heeft.’ En Johan Cruijff oordeelde: ‘Als je ziet dat Nederland in 
de jaren 1960 en 1970 een enorme uitstraling had, dan was zij daar toch 
de vaandeldrager van. Dat is gewoon zo.’170

Dit soort oordelen geeft aan waardoor koningin Juliana, hoewel 
de waardering voor verschijnselen als nationale tradities vermin-
derde, onafgebroken zeer populair is gebleven. Enerzijds heeft deze 
populariteit het vervluchtigen van de inhoudelijke basis van het 
koningschap gecamoufleerd, anderzijds bleek dat koningin Juliana 
het Oranjesentiment – het ‘populistische krediet’ van Oranje – zeker 
wel wist aan te spreken. Behalve dat NRC Handelsblad terugblikkend 
op Juliana’s regeringsperiode constateerde dat haar koningschap 
‘een populistische basis’ had, spreekt het lied ‘Juliana bedankt’ voor 
zich dat spontaan bij volkszanger Willy Alberti opkwam bij het ver-
nemen van de aankondiging van haar troonsafstand en dat een hit 
werd:

Juliana bedankt voor meer dan dertig jaren
Voor de tijd die u gaf, voor ’t volk van Nederland
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Juliana bedankt, al kreeg u zilv’ren haren
Uw hart bleef van goud, omringd door diamant

We konden ’t echt niet geloven
Het was ongeveer vijf voor acht
Programma’s werden verschoven
Wie had er zoiets nou verwacht
Natuurlijk, het moest ervan komen
Maar waarom dan toch nog zo snel
Ons bloed ging er sneller van stromen
Een majesteit zegt ons vaarwel

Juliana bedankt voor al die mooie jaren
Voor de tijd die u gaf, voor ’t volk van Nederland
Juliana bedankt, ’t was of we vrienden waren
Daarom was er tussen ons een hechte band

refreinWij zullen u niet snel vergeten
Hoe kunnen we ook met zo’n vrouw
Maar één ding dat moet u toch weten
Want dertig april komt heel gauw
Wij willen altijd weer oranje
Vier eeuwen dat is toch niet niks
Een vorstelijk huis zonder franje
Juliana wordt nu Beatrix

Juliana bedankt, al kreeg u zilv’ren haren
Uw hart bleef van goud, omringd door diamant...171

‘De teloorgang van een gedeelde taal’

De progressieve elite mocht sinds de jaren 1960 kosmopolitisch zijn 
geworden, het geschetste Oranjegevoel dat zich van tijd tot tijd mani-
festeerde, is niettemin illustratief voor de behoefte onder veel Neder-
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landers om hun patriottisch sentiment te beleven en te demonstreren. 
Het had zelfs een extra stimulans gekregen; door ontzuiling en onti-
deologisering waren scheidslijnen weggevallen en waren de verschil-
lende bevolkingsgroepen meer dan ooit in eenzelfde verhouding tot 
de natie en tot Oranje komen te staan. Ten gevolge van deze zelfde 
tendensen waren de elites eveneens naar elkaar toe gegroeid, maar dit 
wil allerminst zeggen dat de verhouding tussen de elite en het volk er 
daarmee ook eenvoudiger op werd. Zoals de ontwikkeling van de ver-
zorgingsstaat gedurende de jaren 1960 tot 1980 laat zien, kon er in Ne-
derland worden gesproken van ‘materiële solidariteit’, maar het kwam 
ingewikkelder te liggen waar het ging om de ‘emotionele solidariteit’ 
van de elite met het ‘volk’.172 Dit zou in de moderne meritocratische 
maatschappij steeds meer een tegenstelling worden tussen hoog- en 
laagopgeleiden, zodat de politiek filosoof Mark Bovens en de politi-
coloog en bestuurskundige Anchrit Wille spreken van een ‘diploma-
democratie’.173 Deze zou vaak op gespannen voet blijken te staan met 
de democratie omdat lageropgeleiden er minder participeren in het 
politieke en maatschappelijke leven.174 Zij signaleren verschillen die 
niet alleen betrekking hebben op de inkomens maar ook op tal van 
andere gebieden, zoals de keuze van de namen van kinderen, van de 
muziek, van de krant enzovoort. Ook openbaart zich daar het eerder 
gesignaleerde verschil in de waardering van de natie. Hierdoor ont-
staat het beeld van culturele segregatie.175

Volgens de observatie van K.L. Poll werd de ‘emotionele solidariteit’ 
van de elite met ‘het volk’ al in de jaren 1970 een probleem in Neder-
land. Hij constateerde toen een ‘devote’ eerbied voor ‘het volk’ als 
abstractie, maar dat zou anders worden zodra dat volk een concrete 
gedaante aannam als Telegraaf-volk, tros-volk enzovoort.176 Behalve 
dat de elite overwegend weinig affiniteit had met het grote publiek, 
waren er sinds de jaren 1960 genoemde kwalificaties als ‘onderbuik-
gevoelens’ en ‘klootjesvolk’ te signaleren in het publieke debat, die 
illustreren dat de progressieve elite niet vrij was van superioriteits-
gevoelens.177 De Vlaamse auteur David Van Reybrouck merkt op: ‘De 
lacherige opmerkingen die hoogopgeleiden zich vaak over laagop-
geleiden permitteren, zijn haatpraat die in andere omstandigheden 
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racistisch zou heten.’178 De distinctiedrift van de nieuwe elite na ‘zes-
tig’, zelf inmiddels overwegend afkomstig uit een lagere maatschap-
pelijke klasse, uitte zich in een provocerend gebrek aan respect voor 
het gewone volk en dit had een banaliserend effect op het publieke 
discours.179

Het is een opvallende tendens die zich niet alleen voordeed in ons 
land. Zoals al eerder vermeld had Christopher Lasch in de jaren 1990 in 
de Verenigde Staten de nieuwe intellectuele elites bekritiseerd die van-
uit een kosmopolitische instelling het nationale gevoel veronachtzaam-
den, waar de middenklasse juist zo aan gehecht was. Bijzonder kwalijk 
vond hij het dat deze elites eigenlijk neerkeken op de midden- en la-
gere klassen. Zijn landgenoot Richard Rorty had soortgelijke kritiek.180

Behalve dat het verschil in waardering van de natie aantoonde dat de 
elite en het volk op dit gebied uit elkaar waren gegroeid, zag de elite 
uiteraard niet langer een taak voor zichzelf weggelegd om de natie te 
duiden binnen een zinvol geheel en het natiebesef te verbinden met 
een aantal gedeelde waarden, zoals eerder gebeurde. Deze ontwikke-
ling sluit aan bij de observatie van de socioloog en historicus J.A.A. van 
Doorn, die in 1989 op grond van zijn behandeling van ‘De riskante ero-
sie van de politieke zingeving’ constateerde dat sociale wetenschap-
pers zich te veel op sleeptouw lieten nemen door het universalisme van 
de Franse Revolutie. Hierdoor zou de betekenis worden onderschat 
van menselijke lotsverbondenheid als basis van politieke wilsvorming, 
iets wat de moderne elite parten zou spelen. Tevens signaleert hij een 
‘abstract universalisme’ in combinatie met de groei van een ‘moreel 
relativisme’. Indicatief hiervoor noemt hij het dat in de ‘afgelopen 
kwart eeuw een complete woordenschat in onbruik is geraakt: volk, 
staat, vaderland, klassetrouw en solidariteit; gemeenschap, geloof en 
traditie, beginselvastheid’. De ervoor in de plaats komende begrippen 
zoals vrijheid, verdraagzaamheid, zelfredzaamheid en flexibiliteit ziet 
hij als openeindtermen die zonder specificerende en bindende inhoud 
zijn. Schoo is nog wat somberder met zijn constatering dat de nieuwe, 
hoogopgeleide, professionele elite, die tijdens de roaring sixties was 
doorgestoten, vooral instrumenteel en pragmatisch van aard was en 
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geen enkele geopenbaarde waarheid eerbiedigde, behoudens dan het 
gelijkheidsbeginsel. In feite wordt hier de teloorgang van een gedeel-
de taal gesignaleerd, en in relatie daarmee spreekt Van Doorn van ‘het 
vacuüm in de politieke zingeving’. Hij verwijst naar de jaren 1930 en 
1940, toen het risico ervan door velen wel werd begrepen, wat onder 
meer tot uitdrukking kwam in wat zou kunnen worden genoemd ‘een 
besef van didactische verantwoordelijkheid van de elites tegenover de 
natie’.181

Het is interessant om in het kader van deze vergelijking van Van 
Doorn de Oranjeherdenking van 1933 (geboorte van Willem van 
Oranje) te plaatsen tegenover die van 1984 (diens sterfjaar). In 1933 
was er een grootscheepse herdenking met als inzet sociale cohesie en 
gemeenschappelijke inspiratie. Wilhelmina was zich als geen ander 
bewust van de Oranjetraditie. Vanuit verschillende ideologische tra-
dities trachtte de intelligentsia elkaar te vinden via een gezamenlijke 
herijking van het ‘verhaal van Oranje’, waaruit Oranje uiteindelijk te-
voorschijn kwam als antitotalitair symbool van de natie. De bevolking 
participeerde hierin bij verschillende gelegenheden.

In 1984 daarentegen was het klimaat weinig geschikt voor een 
grootscheepse Willem van Oranjeherdenking. Er was uiteraard een 
bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Delft, op 10 juli. Er verschenen 
enkele boeken, een speciaal nummer van Spiegel Historiael, een arti-
kel in het Archiv für Reformationsgeschichte en er werd op 4 en 5 juni 
een congres georganiseerd in het Delftse stadhuis door het Historisch 
Genootschap, waarvan de bijdragen werden afgedrukt in de bmgn.182 
Hier vermeldde F. Postma in zijn ‘recensieartikel’ dat de pers het nau-
welijks de moeite waard vond aandacht te besteden aan de Vader des 
Vaderlands. Wel kon hij verwijzen naar een ‘poging tot debunking’ 
door de Amsterdamse filosoof Ch. Vergeer in een artikel over de histo-
riciteit van Oranjes laatste woorden.183

Een traditioneel teruggrijpen naar het ‘christelijk-nationale’ Oranje-
beeld is nog te vinden in R.H. Bremmers Reformatie en Rebellie.184 Niet-
temin was er toch een en ander verschoven. A.Th. van Deursen, even-
eens calvinist, schreef samen met H. de Schepper Willem van Oranje. 
Een strijd voor Vrijheid en Verdraagzaamheid. Zoals de titel aangeeft, 
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werd hierin Oranjes inzet voor vrijheid en verdraagzaamheid aanmer-
kelijk meer benadrukt dan voorheen in orthodox-calvinistische kring 
gangbaar was.185 De Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen no-
digde Van Deursen uit op het jaarlijkse congres als spreker over Oran-
je. Het is aannemelijk dat dit vooral gebeurde op grond van zijn naam 
als gerenommeerd calvinistisch historicus, van wie de vertrouwde 
christelijk-nationale boodschap werd verwacht van Oranje als ‘ge-
loofsheld’. Maar ook hier bracht Van Deursen Oranje als man van ‘reli-
gieuze pluriformiteit’.186 In katholieke kring had de historicus Rogier 
al eerder Erasmus genoemd als ‘schutspatroon’ van het huis Oranje. 
De consensus onder historici over de waardering voor de idealen van 
vrijheid en verdraagzaamheid van Oranje was daarom vrij algemeen.

Dit zou een goede basis geweest kunnen zijn voor een herinter-
pretatie van het ‘verhaal van Oranje’, aansluitend bij de demo cra ti-
seringstendens die zich sinds de jaren 1960 deed gelden. Op grond 
hier van zou een herwaardering van de civil religion rond Oranje voor-
stelbaar zijn geweest. Zoals eerder ter sprake kwam, was deze weg al 
ingeslagen door Kernkamp en Berkelbach van der Sprenkel, die tij-
dens het interbellum en gedurende de Tweede Wereldoorlog Oranje 
als Geuzenprins waardeerden vanwege zijn zeer vroege aanzet tot 
democratisch denken. Eenzelfde geluid liet Brugmans horen in zijn 
memoires. Hierin spreekt hij van Oranjes ‘radicale evolutie van rebels 
edelman tot revolutionair volksleider’, aan wie we het te danken had-
den dat ‘onze moderne democratie op rebelse grondslagen berustte’. 
Maar Brugmans (1906) was van een generatie die in de jaren 1980 niet 
meer de toon aangaf.

In 1984 was ontmythologisering van alles wat tot het nationale erf-
goed kon worden gerekend de meer algemene trend. Hierin paste de 
tv-serie Willem van Oranje, een coproductie van avro, brt en Vero-
nica, die vooral was gericht op de amoureuze escapades van Oranje. 
Dezelfde De Oranjevaan van de Christelijke Bond van Oranje-Vereni-
gingen waarin de lezing van Van Deursen werd vermeld, berichtte 
over een verontwaardigd schrijven van de Bond aan de besturen van 
avro, brt en voo. Er zou door ‘accentleggingen aan de historiciteit 
der gebeurtenissen en de waardigheid van Oranje en onze eigen Ne-
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derlandse voorouders tekort’ zijn gedaan.187 De Bond had gelijk dat 
er van een inhoudelijke waardering voor het leven en de inzet van de 
Prins van Oranje in 1984 weinig doorklonk. Ook de aandacht die ko-
ningin Beatrix in 1984 in haar kerstboodschap aan Oranje besteedde, 
was bescheiden. Hoe anders was het ‘verhaal van Oranje’, als gedeeld 
verhaal van Nederland, gewaardeerd in voorgaande perioden.
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