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bijlagen

Correspondentie Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen  

met leden van het Koninklijk Huis en vice versa



aan h.m. de koningin 
Baarn, 6 september 1976

Majesteit,

Het is voor ons, Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland, een behoefte om in deze voor U zo moeilijke dagen  
U ons hartelijke meeleven en onveranderde trouw te betuigen.

Wij willen dat niet uitsluitend per telefoon doen, zoals op donder dag  
26 augustus j.l., maar zeker ook zwart op wit in deze brief.

We verheugen ons erover, dat Uwe Majesteit bereid is Haar hoge 
ambt te blijven vervullen.

Verreweg de meeste Nederlanders, gewone mensen als wij, delen 
deze blijdschap.

Moge God U sterken en Schriftuurlijke wijsheid verlenen. Wij staan 
met ons gebed achter U.

Met gevoelens van hoge achting.

J. van Gemeren-v.d. Zwan  Ds. C.M. Graafstal,
secretaresse     voorzitter
w.g.     w.g.



aan h.k.h. prinses beatrix 
Baarn, 6 september 1976

Koninklijke Hoogheid,

Het is voor ons, Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland, een behoefte om in deze voor U zo moeilijke dagen  
U ons hartelijke meeleven en onveranderde trouw te betuigen.

U is degene, die naar verwachting, te zijner tijd in het hoge ambt van 
Staatshoofd zult treden en zich daarop ongetwijfeld voorbereidt.

Wij hopen dat de aanhankelijkheid van ons Nederlandse volk U 
thans bemoedigt en dat U bovenal van Gods genadetroon de kracht 
ontvangt om als Kroonprinses der Nederlanden voort te gaan.

Wij staan met onze voorbede achter U.

Met gevoelens van hoge achting.

J. van Gemeren-v.d. Zwan  Ds. C.M. Graafstal
secretaresse     voorzitter
w.g.      w.g.



aan z.k.h. prins bernhard  Open brief
Baarn, 6 september 1976

Koninklijke Hoogheid,

Het Hoofdbestuur van de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen 
in Nederland meent, hoewel diep geschokt door de conclusies van het 
rapport Donner, zich tot U te moeten wenden met een betuiging van 
medeleven in deze voor U, voor de dynastie en voor ons volk zo moei-
lijke dagen.

Aansluitend bij Uw schriftelijke verklaring van 26 augustus j.l. en de 
conclusies daarin vervat, willen wij U anderzijds hartelijk danken 
voor het vele goede dat U in oorlogs- en vredestijd voor ons land en 
volk met al Uw krachten hebt verrricht. Ondanks de droeve schaduw 
die thans is gevallen blijft dit vele voor ons onvergetelijk.

Wij weten als christenen uit de Heilige Schrift dat alle mensen, laag 
van staat of hooggezetenen, gelijkelijk kunnen struikelen, maar dat 
ook voor ons allen de toegang tot de troon der genade door Jezus 
Christus is geopend. Wij hopen en bidden dat Uwe Koninklijke 
Hoogheid de weg tot die troon mag kennen.

Wij zijn er zeker van dat in deze dagen vele Nederlanders bidden 
voor onze geliefde Koningin en haar Huis.

Onze trouw aan Oranje blijft onveranderd.

Met gevoelens van warme sympathie,

Namens het Hoofdbestuur van

de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen

in Nederland.

w.g. 

Ds. C.M. Graafstal, voorzitter

J. van Gemeren-v.d. Zwan, secretaresse.



reacties van het koninklijk huis

Van H.M. de Koningin mochten we het volgende antwoord ontvangen:

Paleis Soestdijk, oktober 1976

Aan allen, die in de laatste tijd ook aan mij hun hartelijkheid hebben 
getoond – aan ieder van hen persoonlijk zou ik graag mijn (en onze) 
diepgevoelde dankbaarheid hebben geuit.

Ik las welsprekende en warme en soms zelfs heel bijzonder gekozen 
woorden.

Daar deze blijken van hartelijkheid zó talrijk zijn is het mij onmoge lijk 
ieder apart te antwoorden, maar ik zou willen, dat U begrijpt hoezeer 
ik geroerd ben door wat U mij liet weten.

w.g. Juliana

Z.K.H. Prins Bernhard zond ons het volgende eigenhandig geschreven ant-
woord:

september 1976

Heel veel dank voor Uw brief.
Ik ben U zeer dankbaar voor de gevoelens die U daarin tot uitdruk-
king bracht en ik ben ervan overtuigd dat zij mij ook in de toekomst 
tot steun zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

w.g. Bernhard.



Namens H.K.H. Prinses Beatrix ontvingen wij ten antwoord:

september 1976

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden  
heeft mij gevraagd U hartelijk dank te zeggen voor Uw brief van  
6 september j.l.
De gedachten, die aanleiding zijn geweest tot deze brief en de hierin 
uitgedrukte gevoelens heeft de Prinses bijzonder gewaardeerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

w.g. M.H. Woltjer.




