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Van Oranjefurie tot 
KON I NGINNED AG A LS NATIONA A L BI ND!\I IDlll J 

Republikeins Genootschap of niet, Oranje is voor de 

meeste Nederlanders niet stuk te krijgen als symbool 

van onze eenheid. Dat merken we tijdens voetbal

wedstrijden en vooral op de Amsterdamse koninginne

dag, wanneer honderdduizenden feestvierders uit 

het hele land zich in een toepasselijk tenue hijsen. 

Het koninginnefeest ontstond eind vorige 

eeuw. toen Wilhelmina een jonge kroon

prinses was. Haar verjaardag op 31 au gus

tus groeide in korte t ijd uit van een 

bescheiden kinder festij n tot een natio
nale feestdag. Aanvanke lijk gebeurde da t 

onder de noemer van 'prinsessedag', na 

de dood van koni ng Willem III in 1890 

werd de 31ste augustus a l sne l bekend a ls 

'kon inginnedag'. 

Hoogtijdagen rondom h et Oranjehuis 

vormden in de vor ige eeuw be paald geen 

volksfeeste n. De ve1jaardagen van de drie 

Willem s gingen ta melijk geruisloos voor-

Het Damrak tijdens het 

prinsessefeest van 1888, dat 

toen drie dagen duurde, van 

30 augustus t/m 1 september. 

Prent van Alfaro met een 

impressie van het prinsessefeest 

van 1888. 

J)E KINDEUFEESTl~N ACHTHB HE'11 IUJKS·HUSEUH. 
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bij, een receptie hier en een mi litai r defi lé 

daa r uitgezonderd .' Toen Nede rland va na f 

1870 in toe ne me nde mate de t re kken va n 

een ve rzu ilde na tie begon te vertonen , 

groeide in gezaghebbe nde libera le kr ing 

de behoe fte aan een bindende factor. die 

als het wa re boven de pa rt ije n s to nd. Maa r 

het wispe ltu rige ka rakte r e n de im popula

ri teit va n Wi llem 111 stonde n vo lksfeeste n 
in de weg. 

Ee n dag van verzoening 

Met de geboorte va n Wi lhel m ina in 1880 

slaakte het land een zuch t van ve rl iclll ing. 

Niet a lleen was de me t uits te rven bedreig

de dynasti e vei liggesteld . in de j onge· pri n· 

ses zagen velen ook het ideak - wa nt noµ 

onbesmet te - sym bool van ve rzoen ing. 

"Waa r is het nationa le foest. da t wij ,,lkn 

in eensgezindhe id kunnen vie ren. wa:ir cle 

vade rlandsliefde . di e hooger ~ta,11. dan de 

st rijd de r part ijenr vroeg hooldreclactcur 

J.W.R. Ge rlach va n he t liber.de l/1rcd 11.<d1 
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l'rovi11ci11al"" Sta/dijk Dagblacl zich op 26 

juli I 885 af. Ge rlach prees de verjaardag 

van her prinsesje aan als de idea le gele

genheid daartoe. Het moest niet zomaar 

een feestje worden. maar een dag van 

verzoen ing tussen liberalen. katholieken . 

gereformeerden e n socialisten. De span

ningen waren zo g root. d ar het land o p 

dl' rand van l'en nie uwe patriottenstrijd 

stond. schatte Gerlach de situatie in . 

Zijn o proep was niet aan d ovemansorl' n 

gericht. 

De Amsterdamse Vl' reeniging tot Verede

ling van het Volksvermaak g reep de laat

ste augustmdag a.111 om kinde rft'L'Slcn te 

o rganiseren . Vo lksvermaak. in 187 1 op

ge richt o m de toen atgL•schafll· zomerker

mis door middel va n verv,1ngencl VL' rm:1ak 

Ie doen vergL' ten. verkl'ercil- in een cliepe 

nis is. He l Pa lingoproer in de Jorda,1n. 

waarbij ti1mtallcn doden vielen. 111aaktL' 

pijnl ijk duick lijk d at dl' a rhl'lcll'rslJl'Vlll

kin g n iL' t )!L'Cha rm t•L·rd w;1., v,111 ·ecll-1' vvr-

maak als een tentoonstelling of een 

muziekui tvoering in her Vondel park . Het 

prinsessefees t was volgens de vereniging 

een waa rdige vervange r voo r de kermis 

en op het ljsclubterrein b ij het Concerr

gebouw ware n kinde ren we lkom voor een 

fees t. 

Bi nnen lu ttele jaren wa re n er festiviteiten 

voo r :il le 1\msterdammers. van een gon

dL•ltocht op de Amstel en wiele rwedstrij

den tot boe ienkoningen en degensl ikkers 

in het s tad io n . Uit het he le land we rdl'n 

de lt•cstgan gers 111L' l speciale 'pll'i:lint rei

nL·n· aangevoerd. "De s tem uit d e hoofd

s t.1d hl'e f'r door het geheele land weer

klank gevondl'n." riep Volksvermaak

voorzitt (•r N. Wafe lbakker eu fo risch ui t . 

"De Pr1nsl'SSL'cl,1g is ee n na tiona le fees tdag 

gL·worciL- n . Leve p rinses v\lillll'lmina. 

Ora n1 l' Boven'" 

National t' tw is tappe l 

Il.i d lwof<in•d,l('t,•ur (,c rla,·h Z IJll Z lll 

gekregen? Verbroederde he t volk zich nu 

o p het p rinsessefeest? Niet ech t. Sterker 

nog . de 3 1 ste a ug us tus werd in korte t ijd 

een nationale twistappel. Het eensgezind 

vie ren va n het feest betekend e meewer

ke·n aan de poli tieke sta tus quo. waarin de 

libe ralen aan de touw tjes trok ken. Ka t ho

lie ken hadde n daar niet zo' n moeite mee. 

wan t aan die liberalen . a lthans de vrijzin

nigen onder hen. dankten d e zij hun 

voorrvarende emancipatie in die jaren. 

Voo r Ab raham Kuyper en zijn gerefor

meerde 'k leine luvden· lag dat a nders. 

"i\b aan leiding voor een verkapte kermi,

jool mag het geboortefeest van o nze Prin

ses niet dienen. daarvoor staat Oranje on, 

te hoog. Deze feesten zi_1n gema;1kt . niet 

geboren. Meedoen kunnen Wl' dan ook 

nie1." formuiel'rde Kuyper hL'l ,rntircvnlu

tionaire ,1,111dpunt o p 1 , ep tem bL' r 1890 ,n 

Ik '>lt111d,111nl. M,1ar I<uvpers wcer,tand 

ll'~en de.· ·gL·1na.1krl'· 1rad 1t 1l' \\'~b 1n1ndcr 

pnnc1pi,·L·I <1 ,111 hi j het li et vrn ,rkunwn 
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Toen zijn partij begin deze eeuw aan de 

regering kwam, werd de viering snel 

omarmd. De ARP, voortaan deel uitma

kend van het establishment, vertoonde er 

een fraa i staaltje politiek opportunisme 

mee. 

Diepergeworte lde en luidruchtiger oppo

si ti e kwam van de sociali s te n . Voor hen 

was het prinsessefeesr een gelegenhe id 

bij uitstek om hun a nti-monarchale s tand

punt te profileren. De socialistische pers 
vormde een van de brandpunten van die 

profi leringsdrang. Aan he t hoofcl stonden 

Hel Volk en De Vl'ije Socialisl, partijbladen 

van de sociaal-democra re n e n ana rc his

ten. Hel Volk deelde de feestende Am ster

damse massa op in enerzijds de ··nuchtere 

bourgeois-families" die verveeld langs de 

si raten slenterden. en anderzijds "een 

dolzinn ige dronkemansbende" in "de 

grofste kermisstemming". Erger dan met 

dal laat ste kon men de organiserende ver

eniging ni('l op de ziel !rappen. Ze was 

imme rs 0111s1aan om de Amsterdammers 

·edeter· vermaak aan te bieden dan de 

verguisde kcrm1slol Onder auspinèn van 

Volksverm,1,11< "schrt•Puwden de feestgan-

2 1/l 

Het feestelijke ljsclubte,,-ei11 (1111 M11seu111-

plei11/ op 31 augustus 1900. Links hel 

Stedelijk Museum. 

gers hun kelen kapo t in waanzinnig gelal. 

sprongen a ls bezetenen in de danshui zen, 

verliederlijkt en nauwelijks iets mensche

lijks meer vertoonend ," be richtte /·let Volk 

op 1 septem ber 1920. En vier j aar later 

werden de he rriemakers gekenmerkt als 

opgeschoren jongere n, vooral "winkel

meisjes en kantoorjochies•·. 

Met genoegen leende n de socialistische 

kran ten zich in de ee rste week van sep

tember als schandaalpers. Vechtpartijen, 

diefstal. flauwvallen en ander ongerief 
kregen volop aandach t. Na zo'n opsom

ming van elle~1de volgde onvermijdelijk 

een cynisch commentaar. "De Amster

damsche bevolking heeft haa r li efcle voor 

het vorsten huis e n den laats ten o ranjetelg 

wederom schitte rend bewezen," a ldus 

I let Vo lk op 3 seplem ber 1902. Ook ernsti

ger voorvallen werden wein ig verhullend 

beschreven. zoa ls blijkt uit dit citaat van 

I septembe r I 922: --onder hel schreeu-
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wen van 'Houdt er den m oed maar in ' ver

grepen jonge kerels zich aan meisj es. op 

het oog heel gewone, zooals men dage lijks 

ziet, d ie rondliepen met den zeer ken ne lij

ken wensch om te worden aa ngerand." 

Veilighe idsklep voor va ndalisme 

Grote ergernis wekte de polit ie. die van 

alles door de vingers zou zien. Het Volk 

betitelde op 2 september 1929 kon inginne

dag als een "ve iligheidskle p voo r 364 

dagen opgekropt vandalisme en liederlijk

he id". En dat de meu te zich zo onbeheers t 

gedroeg. was n iet haar schu ld: h et Oranje

feest sprak simpelweg n iet to l de verbee l

d ing van het gewone volk . meenden de 

sociaal-democra ten. De syndicalistische 

voorma n Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 

hoofd redacteur van De Vrije Sociulisl en 

bekend geheelont houder. ervoer de ontel

bare dronkemanstaferelen a ls "eèn binere 

kwelling ... De viering maakte he m du ide

lij k "dal er nog heel wat moet worden 

gedaan om ·r volk op ·11 hoog on1wikk1?ld 

standpunt Ie doen s taa n. 1 ... ) Wt• staan nog 

niet op den hoogen be rg. maar er nog pa l 

vóó r ... schree f hij op 4 septembt•r 1901 



Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak 
TE AMSTERDAM. 
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Om hun onvrede te uiten, gingen de anar

chisten op de laatste augustusdag de 

straa t op voor tegendemonstraties. Die 

liepen steevast uit op harde confrontaties 

met Oranjemannen, die met hun 'Oranje

furies' ten strijde trokken tegen de ·socia

len'. Daarbij voerde de politie met de 

blanke sabel charges uit. Het ene moment 

was Amsterdam in staat van "formeele 

burgeroorlog", het volgende ogenblik zag 

je alleen nog hossende feestvierders. 

aldus de zelfde Vlije Socialist. Cafébazen 

namen geen risico en barricadeerden hun 

ramen met hout of ijzeren staven. 

Na de eeuwwisseling nam het straatge

weld af. Nog één keer, na Troelstra·s mis

lukte revolutiepoging van 19 18, leefde de 

ideologische strijd op straat op. Maar 

twee jaar later schreef Het Volk de dag na 

het feest dat "de eigenaardige opwinding 

vóór Wi llemientje en tégen die vu ile 

socia len" achterwege was geb leven. Daar

bij bleef het niet. Steeds vaker kwam het 

voor dat socialisten het feest openlijk 

meevierclen. "Zal er clan nooit een einde 

aan komen?" verzuchne Domela Nieu

wenhuis op 5 seprcmber 1906. "Zal ·r volk 

clan nooit zich zedelijk en versranclelijk 

wat verheffen?" Anarchisten legden de 

schuld behalve bij de bourgeoisie ook bij 

sommige sociaal-democrat ische voorman

nen, die "de volksverneukerij op 31 

Augustus in sta nd houden," a ldus De Vr-ije 

Socialist van 4 september 1926. 

/-let Volk tendeerde inde rdaad naar een 

pro-Oranjekoers . In het zicht van rege· 

r ingsverantwoordelijkheid en onder druk 

van de nationaal-socialistisd1e dreiging 

zou de SDJ\P het ko ningshuis in de jaren 

dertig omarmen. Daaraan ging het nodige 

geschipper vooraf. In zijn redactionele 

kolommen zet te 1-iel Volk zich 111 de jaren 

twintig nog Sleeds al· tegPn de viering. 

Co11su111p1it'bo11 ,tie Volksvem1aak 

a1111 A111s1enl,1111se schole11 wrst,·ekte 

voor ptfosessalug i11 1888. 

Affiche va11 J,111 Lul'! voor 

de koningiuncdag van 
1932. 

maar tegelij k nam men advertenties op 

van Volksvermaak en van cafés die zi t

plaatsen aanboden "met prachtig gezicht 

op het vuurwerk". De krant verdedigde 

zich op de feestdag van 1921 wat bleekjes 

m et het argument "dat het voor zulk een 

advertentie in ons blad voor de adverteer

der weggeworpen geld is. ( ... ) Niet wij. 

maar zij zijn de gedupeerden." 

Ons volksvermaak is veredeld 

De 'burgerlijke' pers greep deze evidente 

spanningen tussen woord en daad met 

beide handen aan . Het katholieke dagblad 

De Tijd van 1 september 1926 zag in de 

feestadvertenties van Het Volk het bewijs 

dat "niet alle 'zich zelf respecteerende 

arbeiders· zoo afkeerig zijn van wat 

onnoozele vroo lijkheid, als de redactie van 

Het Volk zich voordoet te wezen." Steeds 

triomfantel ijker klonken de commentaren 

op de Oranjefeesten. Bij het 25-jarig rege

ringsjubileum van Wilhelmina in 1923 

voegde de Provinciale Ow1ijsselsche en Zwolsch~ 

coumut de socialisten op 12 september roe: 

"Kom, heeren, die willen volhouden. dat 

dit niet echt was ... Gij gelooft aan uw 

eigen praat niet!" 
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Op 31 august.us 1926 werd met overgave 

koningirrnedag gevierd. 

"De vooruitgang is onmiskenbaar," schreef 

het conservatieve dagblad De Nederlander op 

9 september 1926. "In Amsterdam is op 31 

Augustus niet één dronken man gezien. 

Overal groote. maa r gemoedelijke vroolijk

heid . ( ... ) Ons volksvermaak is veredeld. 

De beschaving is meer algemeen gewor

den. De geest voor orde heeft gezege

vierd." Maar geleidelijk werd de ideologi

sche kretologie rond koninginnedag 

minder heftig. De 'bekering· van de socia

listen bewijst dat z ij er niet in zijn 

geslaagd hun afkeer tegen de mo narchie 

te verspre iden onder de arbeidersbevol

king. Het halssta rrige verzet rege n Oranje 

heeft de SDAP ongetwijfe ld vee l stemmen 

gekost. Volgens Jaap van Osta. die h et ont

slaan van de koninginnedag uitvoerig 

behande lt in 1-let theater van dt' st llal ( 1998). 

hadden de o rganisatoren van de eerste 3 1-

augustusfeesten niet tot doel het socialis

me re bestrijden. Dat was na melijk st rijdig 

met hun verzoeningsstreven. betoogt hij. 

Een kortzichtige redeneri ng. dunk t me. 

want verzoening houdt in zich schikken in 

bestaande gezagsverhoudingen. Daarvan 

kon voor de socialisten geen sprake zijn . 

Zij werden door het nieuwe nationale feest 

uit de tent gelokt en hebben. achteraf 

bezien. hu n hand overspeeld. Koninginne

dag heeft aldus wel degelijk bijgedragen 

aan de best rijding van het ;ocialisme. 

Wiens verjaardag? 

Al~ dag v,rn nationale verzoening had het 

dm minder succt!,. 1\anvankelijk werden 
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de partqen er alleen maar verde r door uit - ,3 
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een gedreven. Dat de meeste tegenstan

ders vroeg of laat toch gingen meedoen. 

is niet te danken aan de feestdag zelf. 

Het bevestigde veeleer de verschuivende 

machtsverhoudingen, van integratie in 

gezaghebbende kring. Gelijk met de afne

mende spanningen rondom de laatste 

augustusdag groeide de nietszeggendheid 

van het verjaa rdagsfeest. "Al s men 

iemand zou vragen of hij wel om dien 

verjaardag gedacht heeft," merkte het 
deftige Algemeen Handelsblad op 2 septem

ber 1929 fijntjes op. "zou hij terugvragen 

"wiens vetjaardag bedoel j e eigenlijk?'" 
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Voor de meeste Amsterdammers was 

koninginnedag niets meer of minder dan 

een acceptabele vervanging van de ke rmis. 

En niet te vergeten van Hartjesdag. het 

volksfeest op de derde maandag in augus

tus. dat mede door de nieuwe feestdag st il

aan is verdwenen. 

Met het aan treden van koningin Jul ia na 

verschoof de feestdatum naar 30 april. 

een beladen dag voorafgaand aan de vie

ring van de Dag van de Arbeid. Da t vorm

de nog menigmaa l aanleiding om stekelig

heden uit te wisselen. Maar voor de 

meeste sociaal-democraten was meedoen 

op 30 april al lang geen probleem meer. 

Enkele jaren geleden interviewde het NOS· 

journaal op 1 mei jonge PvdA-leden aan de 

deur. Zo midden op de dag oogden die 

tamelij k beroerd - herstellend van h un 

Oranjekater. ■ 

Drs. 0. Westers is journalist en historicus. Zijn 

doctoraalscriptie gaat over de veredeling van 

volksvermaak in Nederland en hij werkt nu aan 

een proefschrift over 19-de eeuwse rederijkerska

mers. 

Noot 
1 1 Een uitzondering was de 70ste verjaardag van 

Willem 111. in 1887, maar prompt molesteerden 

oranJeklanten toen bekende socialisten. De poli

tie deed er daarna nog een schep bovenop. 

Verkleed fietsen in l1é! Olympisch Stadion. 1 septe1111Jrr J 930. 

(Dt' w 1jaardag v,rn Wi/he/111i11a viel cl111 jaar op zondag.} 




