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Nederland was lang verstoken geweest van echt huiselijk 
geluk in de Koninklijke familie. Met hangen en wurgen 
was van Willem III, Emma en Wilhelmina nog wel het 
beeld uitgedragen van een huiselijk gezin. En ook van 
Wilhelmina, Hendrik en Juliana werden foto’s, prenten 
en publicaties naar buiten gebracht die de schijn moesten 
wekken van een harmonisch leven. Maar ‘echte’ gezinnen 
waren dat niet. Identificatie was lastig omdat de afstand 
te groot was. De Oranjes waren toch vooral bijzonder en 
zeker niet gewoon.

Dat veranderde onder Juliana. Zij wilde juist niet bij-
zonder zijn en gunde haar kinderen een ‘gewone’ jeugd. 
Zij wilde dolgraag een alledaags gezin hebben. Probleem 
was dat Juliana geen idee had van wat ‘normaal’ eigenlijk 
was. Ze kon niet terugvallen op voorbeelden uit haar ei-
gen omgeving. Het huwelijk van haar ouders verdiende 
zeker geen navolging.

Bij het creëren van een beeld van het ideale gezin kon 
Juliana gebruikmaken van de bladen, boeken, ansicht-
kaarten, kalenders enzovoort waarin zij en haar gezinsle-
den centraal stonden. Daarin werd haarfijn weergegeven 
wat in het naoorlogse Nederland als ideaalbeeld telde: het 
gezin bestond uit een strenge doch rechtvaardige vader, 
een zorgzame en alles in de gaten houdende moeder, 

voorbeeldige kinderen die braaf deden wat hun ouders 
vroegen en een harmonisch en liefst ook godsvruchtig 
samenzijn op zon- en feestdagen. Dat alles gold in over-
treffende trap voor het koninklijk gezin, waarop al deze 
idealen werden geprojecteerd.

Toegepast op het leven op Paleis Soestdijk gaf dat het 
volgende beeld: ‘Hier woont een gezin. Hier wonen een 
vader en een moeder met kinderen. Hier woont een vor-
stelijke familie, die er prijs op stelt, dagelijks te beleven, 
dat ook zij, die Koningin en Prinsen zijn, mensen zijn, 
met behoefte aan al datgene, wat voor ieder mens het le-
ven blij en rijk maakt. In dit huis heerst liefde. In dit huis 
wordt veel vriendschap gegeven, en, Gode zij dank, ook 
veel vriendschap ontvangen. In dit huis woont de hoop 
van het vaderland. En, wat het allerbelangrijkste is: in dit 
huis wonen mensen, wier hoogste ideaal het is, dat God 
er woont met hen.’2

Enkele veel gelezen boeken uit die tijd schetsen een 
beeld van het gezinsleven in het paleis. Met toestem-
ming van Juliana en Bernhard publiceerde bijvoorbeeld 
de gereformeerde predikant en pedagoog Jan Waterink 
(1890-1966) een tweetal boeken waarin achtereenvolgens 
de koningin (1948) en de prins (1951) centraal stonden. 
Daarnaast schreef Ria Marsman-Barendregt (1897-1953), 
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Niet alleen in boeken, ook door middel van duizenden ansichtkaarten die van het koninklijk gezin werden ge-
maakt werd doelbewust een beeld naar buiten gebracht van een harmonieus gezinsleven. Een gezin dat gezellig 
rond de tafel verenigd is, waar spelletjes worden gespeeld, huiswerk wordt gemaakt, huisdieren worden vertroe-
teld. Waar de oer-Hollandse fiets gebruikt wordt. Zoals blijkt uit deze selectie ansichten uit de jaren vijftig.

Afb. 1  De prinsesjes Irene (links) en Beatrix kregen in de winter van 1950 drie (!) weken vrij van school om met 
hun moeder mee te gaan op wintersport. Ze hadden overigens wel huiswerk meegekregen en dat werd 
elke ochtend gemaakt in een coupé van de gloednieuwe Koninklijke rijtuigen, waarmee het Koninklijk 
gezelschap naar Sankt Anton in Vorarlberg gereden was en dat daar al die tijd op het station gerangeerd 
stond. (Balkon Royale)

Afb. 2  De vier prinsesjes, Marijke, Margriet, Irene en Beatrix, hadden net als ‘gewone’ kinderen huisdieren. 
Daartoe behoorden deze konijntjes, waarmee ze quasi ongedwongen aan het spelen zijn op het gazon 
achter Paleis Soestdijk in 1951. (Balkon Royale)
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de weduwe van de dichter Hendrik Marsman, een por-
tret van de vier prinsessen (1948). Een aantal jaar later 
verscheen van de protestants-christelijke journalist, ver-
zetsman en schrijver Klaas Norel (1899-1971) het boek Ons 
koninklijk gezin (1961).3 Het beeld dat in al die publicaties 
werd geschetst, was eensluidend: ‘In het koninklijk ge-
zin trachten de ouders de sfeer zoveel mogelijk gelijk te 
houden aan die van een gewoon, normaal gezin. Natuur-
lijk zijn de omstandigheden verschillend en er is veel dat 
een vrije, ongedwongen ontwikkeling van het gezin zou 
kunnen belemmeren. Maar ook prinsesjes zijn kinderen, 
die behoefte hebben aan een huiselijke sfeer. En die sfeer 
heerst gelukkig in het koninklijk gezin.’4 Huiselijkheid en 
harmonie staan centraal. Er valt geen onvertogen woord. 

Geformuleerd in de taal van de jaren vijftig heet het: 
‘Er heerst in heel het paleis een sfeer van knusheid, van 
intimiteit. […] De sfeer is – wij hopen dat men begrijpt 
wat wij hiermee bedoelen – eenvoudig en toch voornaam. 
Zonder enige strakheid of starheid of stramheid. Natuur-
lijk is het er rustig, al kunnen de kinderen heus wel eens 
tonen, dat ze gezonde kelen hebben; maar het is er toch 
niet zo, dat men neiging heeft om op zijn tenen te gaan 
lopen en te fluisteren. Het is alles zo eerlijk en natuurlijk. 

Als het u geoorloofd zou zijn, door de gang te wandelen, 
dan hadt ge alle kans, onze jonge Koningin tegen te ko-
men met Marijke op de arm, of met een of meer van de 
andere kinderen.’5

Een begripvolle moeder en een strenge vader
In de boeken werden alle bekende stereotypen ten volle 
benut. Uiteraard kent het gezin een liefhebbende moe-
der die altijd klaarstaat voor man en kinderen. Ook als 
de kinderen in de tuin aan het spelen zijn en zijzelf aan 
het tennissen is, blijft Juliana oplettend: ‘Zij kijkt, waar 
de kinderen zijn. Moeders ogen kunnen nu eenmaal niet 
anders, dan telkens weer omzien naar de kinderen.’6

Ook is Juliana de begripvolle moeder met het altijd 
luisterende oor. Eigenlijk had zij voor haar ambtsaan-
vaarding, zo lezen we bij Waterink, graag nog een reis 
naar ons Indië gemaakt, maar die lang gekoesterde wens 
was in 1948 nog niet in vervulling gegaan. Niet alleen het 
militaire conflict met Indonesië maakte zo’n reis eind 
jaren veertig onmogelijk: ‘De omstandigheden zouden 
[…] thans een bezoek aan Indië niet wel mogelijk maken. 
Maar bovendien vraagt ook nu nog het gezinsleven de 
persoonlijkheid van onze jonge Koningin heel sterk. Een 
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goede moeder weet immers altijd, dat haar gezin haar no-
dig heeft. En de vier dochters op Paleis Soestdijk voelen 
dagelijks behoefte aan het contact met moeder.’7

En alsof dat niet voldoende lofzang is op het moeder-
schap van Juliana, voegt Waterink daar in zijn hagiografi-
sche beschrijving van het gezin nog aan toe: ‘uit heel het 
wezen van Koningin Juliana, uit heel haar doen en laten 
spreekt het zo klaar: zij is met hart en ziel de èchte Moe-
der voor haar kinderen. Geen moeilijkheid zo groot, geen 
probleempje zo klein, of de Prinsesjes kunnen op alle 
uren van de dag ermee bij moeder terecht. En dat weten 
de kinderen.’8

Volgens Waterink beleefde het gezin, dat na de oorlog 
weer op Soestdijk was gaan wonen, tussen 1945 en 1948 
‘gelukkige jaren’, zoals de titel van een hoofdstuk in zijn 
boek aangeeft. Juliana en de drie oudste kinderen had-
den de oorlog in Canada doorgebracht, terwijl Bernhard 
bij zijn schoonmoeder koningin Wilhelmina in Londen 
was gebleven en zijn gezin slechts sporadisch was komen 
opzoeken. Vijf jaar lang was het gezin dus verscheurd ge-
weest, gescheiden door de Atlantische oceaan. Maar na 
1945 veranderde dat. ‘Het gezin was weer verenigd. De 
moeder, door officiële verplichtingen nog niet te zeer in 
beslag genomen, kon zich wijden aan haar man en kin-
deren. Na al zijn omzwervingen kon Prins Bernhard nu 
eindelijk genieten van het gezinsleven, waarvan hij zoveel 
hield, en dat hij in zijn Nederlandse vorm hoog waardeer-
de. […] Bernhard was de steun voor zijn vrouw, de kame-
raad van zijn kinderen, de baas in huis.’9

De prins liet ook niet na dat zelf te benadrukken: Juli-
ana mocht dan het land regeren, op Soestdijk zwaaide híj 
de scepter. En zo hoorde dat in de jaren vijftig volgens ve-
len ook: de man werkte buitenshuis maar was de baas in 
huis en de vrouw zorgde voor het huishouden en de op-
voeding van de kinderen. De pedagoog Waterink meende 
dat het logisch was als moeder-de-vrouw door de drukke 
bezigheden van man-lief, die zich in het geval van Bern-
hard veelal buitenshuis afspeelden, er soms alleen voor 
stond. ‘Onze jonge Koningin […] moet dan ook wel eens 
ervaren, dat haar man niet thuis is; een ervaring, die zij 
met vele Nederlandse vrouwen deelt.’ Bernhard is name-
lijk ‘als lid of als voorzitter van belangrijke commissies of 
lichamen’ en als ‘sportsman’ vaak uithuizig.10

Voorbeeldige kinderen
Kortom, Bernhard was de actieve man en Juliana de 
liefhebbende huisgenoot. Een gewoon echtpaar dus. Ze 

hadden bovendien vier dochters, die zich werkelijk voor-
beeldig wisten te gedragen. Als Juliana de kinderen die 
in de tuin aan het spelen zijn naar het paleis terugstuurt, 
laat Waterink de lezer weten: ‘Geen gezeur, geen gebedel 
om “nog éventjes”, geen gepruil van “hè, nú al?”… Alleen 
maar heel gewoon en gehoorzaam: “goed mammie”; Prin-
ses Beatrix groet allen, dan gaat ze terug naar het speel-
weitje en even later verdwijnen de kinderen in de richting 
van het paleis.’11

De lofzang gaat onverminderd voort: ‘Natuurlijk zijn 
de prinsesjes ook wel eens ondeugend. Het zijn gewone 
kinderen.’ Maar gelukkig treden de ouders dan kordaat 
op. ‘[A]ls de Prinsesjes, die kinderen zijn, verkeerde din-
gen doen, dan wordt er zeer beslist opgetreden. Dan zijn 
vader en moeder in de opvoeding één. Dan weten de kin-
deren, dat een bevel slechts éénmaal gegeven wordt. Dan 
is niet alleen bij vader, maar ook bij moeder: ja, ja en neen, 
neen. En dat is van onschatbare waarde voor de vorming 
van het karakter onzer Prinsesjes.’12

Er zijn legio voorbeelden te geven van de welopge-
voedheid van Beatrix, Irene, Margriet en Marijke. Ze luis-
teren niet alleen braaf naar hun ouders, maar gaan ook 
erg leuk met elkaar om. ‘Men ziet, “de kinderen” op Soest-
dijk gedragen zich alleraardigst jegens elkaar. Natuurlijk 
kibbelen ze wel eens. Het zijn kinderen, precies zo als alle 
kinderen. Maar als de kinderen kibbelen is het altijd de 
vraag, of dit symptoom is van hun verhouding, dan wel of 
het een incident is. Welnu, op “Soestdijk” is het een inci-
dent.’13 Kortom: op Soestdijk woonde een modelgezin. 

Overigens was Juliana een andere mening toegedaan, 
maar dat wisten slechts weinigen. In het manuscript van 
Waterink uitte de vorstin haar bedenkingen bij de vele 
loftuitingen aan het adres van de prinsesjes. Als de auteur 
over de vier dochters van Juliana en Bernhard opmerkt: 
‘ze kibbelen niet, ze doen niet vervelend en ze gehoor-
zamen, waar een opdracht gegeven of een vraag gedaan 
wordt’, plaatste Juliana in de kantlijn drie veelzeggende 
uitroeptekens en een vraagteken14. De tekst bleef overi-
gens ongewijzigd, want het beeld van het ideale gezin 
moest niet te zeer verstoord worden.

Dagelijkse zaken en opvoeding
In het modelgezin ging het er ook doordeweeks heel ge-
woon aan toe. De prinsesjes hadden een vol programma 
met eind jaren veertig drie volle dagen en drie halve da-
gen school. Daar gingen zij op de fiets naar toe – net als 
veel andere Nederlandse kinderen. ‘[H]et moest al bui-
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tengewoon bar zijn, als de Prinsessen per auto werden 
gebracht of gehaald. Door weer en wind gingen ze op 
de fiets.’15 Daarnaast maakten ‘driemaal paardrijden, een 
maal rhytmisch dansen, eenmaal padvinderij, zwemmen, 
schaatsenrijden, boetseren en nog verschillende ongere-
geld voorkomende bezigheden […] dat de week zo goed 
als altijd geheel gevuld is.’16

De prinsessen hadden dus een boordevol programma, 
en dat was goed ook want ‘ledigheid is des duivels oorkus-
sen’ – zoals een toen veelgebezigde wijsheid luidt. Maar 
uiteraard was er ook sprake van regelmatig gezellig sa-
menzijn met de gezinsleden. ‘Dagelijks is er wel een half 
uurtje, dat de kinderen met vader en moeder iets aar-
digs doen. Aan het voorleesuurtje voor het naar bed gaan 
wordt streng de hand gehouden door groot en klein. Een 
enkele maal wordt er wel eens een Engels boek voorgele-
zen, maar de kleinen gaven al direct in 1945 de voorkeur 
aan Nederlands.’17 

In juni 1949 schetst prins Bernhard voor het dagblad 
Trouw een gewone dag uit het leven van zijn gezin. ‘“We 
staan vroeg op. Ikzelf om zeven uur. Bij het ontbijt zijn we 
dan samen, Trix heeft dan meestal al gegeten. Na negen 
uur is ieder aan het werk. Meestal komt er iemand voor 
besprekingen met de Koningin, er zijn bezoeken af te leg-
gen, de normale staatszaken nemen veel tijd in beslag. Als 
het enigszins kan, lunchen we dan samen, zo om een uur 
of een, tot welke tijd wij altijd bezet zijn. Normaal heb ik 
zelf werk tot zes uur. Zoveel mogelijk is de Koningin dan 
bij het theedrinken met de kinderen en helpt zij altijd 
Marijke bij het baden, avondeten en naar bed gaan. Dan 
wordt de andere kinderen voorgelezen of ze spelen nog 
wat en om een uur of half acht eten de Koningin en ik, 
soms wel met vrienden. ’s Avonds lezen we wat en dan is 
de dag weer voorbij”.’18 

Het was niet zo dat de prinsesjes ieder een eigen slaap-
kamer hadden. Net als andere Nederlandse kinderen 
moesten ook zij hun kamers delen. Beatrix en Irene slie-
pen samen en Margriet en Marijke ook, waarbij een kin-
derverzorgster op de kamer van de twee jongste prinsesjes 
sliep. Een kinderverzorgster kwam in de meeste Neder-
landse huisgezinnen niet voor, lakeien uiteraard ook niet. 
Toch stonden die volgens schrijver K. Norel een huise-
lijke sfeer niet in de weg. Tijdens het eten ‘gaat het on-
gedwongen toe, niettegenstaande die lakei. De kinderen 
vertellen wat zij die dag hebben beleefd. Vooral Margriet 
heeft altijd avontuurtjes en kan daar guitig van vertellen. 
Dan fronst moeder wel eens het voorhoofd en heft vader 

waarschuwend de vinger op, want ook prinsesjes nemen 
wel eens straattaal over’. Na het eten wordt er gelezen in 
de bibliotheek-huiskamer. Daar zijn tal van tijdschriften 
voorradig en uiteraard ook een keur aan boeken. Televisie 
wordt alleen gekeken als er ‘iets goeds’ op is. ‘Maar men 
is op Soestdijk bepaald niet radio- of televisieziek. Vaak 
wordt er ook een spelletje gedaan, hetzij door een paar 
leden van het gezin of met z’n allen.’19 En tussen tien en 
elf is het bedtijd.

Uit de wijze waarop het koninklijk gezin wordt be-
schreven, komt een duidelijk opvoedingsideaal naar vo-
ren dat gemodelleerd is naar de modernste pedagogische 
inzichten van die tijd. Kinderen moesten leren hun eigen 
oordeel te vormen. ‘Geen napraterij, niet het denken aan 
een ander overlaten, maar zelf een zaak onderzoeken en 
de gevolgen dragen van eigen daden, het zijn alle kenmer-
ken van een opvoeding tot een zelfstandige persoonlijk-
heid.’20 Dat gold ook voor de prinsesjes.

Hobby’s en huisdieren
Anders dan de meeste andere Nederlandse kinderen in 
de jaren vijftig – een tijd van grote woningnood – had-
den de prinsesjes wel een aparte speelkamer. Beatrix had 
bovendien een eigen atelier. Daar kon zij haar creativi-
teit op het gebied van tekenen en beeldhouwen naar har-
tenlust ontplooien. De prinsessen deden ook aan ballet, 
(ritmische) gymnastiek en toneel. Gemusiceerd werd er 
blijkbaar niet. In de beschrijvingen van het gezinsleven 
is van het maken van muziek geen sprake en ook op de 
ansichtkaarten komen geen instrumenten voor.

Huisdieren wel. Er werden op Paleis Soestdijk van-
zelfsprekend paarden gehouden, het koninklijk dier bij 
uitstek. Daarnaast hadden de prinsesjes ook konijnen en 
zelfs geiten, en natuurlijk honden. Prins Bernhard had 
altijd al een hond. ‘Ireentje kreeg van Trix op haar verjaar-
dag Remy, genoemd naar de figuur uit Alleen op de wereld. 
Trix zelf heeft ook een hond, pappie heeft nog een tweede 
en moeder vond eigenlijk dat vier van dit soort viervoe-
ters een zorgvragende weelde was. Maar alle bezwaren in 
dezen smolten als sneeuw voor de zon, toen van bevriende 
Zwitserse zijde een Sint Bernhard naar Nederland werd 
gebracht, die speciaal voor de kleine Marijke was be-
stemd. De kinderen hebben zelf voor hun dieren te zor-
gen en ze te trainen, zodat het ook werkelijk aangename 
huisdieren worden. Nu is dieren trainen een kwestie van 
zelfdiscipline. Vandaar dat er vooral door de Prins zoveel 
ernst met deze zaak gemaakt wordt. Vader is streng op dit 
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punt en het gebeurde zelfs wel eens, dat er een snoepbon 
verbeurd verklaard moest worden, omdat een der dieren 
niet op tijd was uitgelaten.’21 Het houden van huisdieren 
had dus meteen ook een opvoedkundige component.

Zon- en feestdagen
Zoals het hoorde werden de zon- en feestdagen in huise-
lijke kring doorgebracht – althans zo was de suggestie in 
de boeken over Juliana en haar gezin. Een suggestie die er 
bij de meeste Nederlanders inging als koek. ‘Op zondag 

rust de arbeid naar christelijke zede. Dan geen bezoeken 
brengen en geen bezoeken ontvangen, anders dan van in-
tieme vrienden. […] Hoogst zelden gaat het koninklijk ge-
zin op zondag uit. Des zomers wordt er in het park of het 
eigen bos gewandeld en gespeeld. De ouders vinden het 
fijn dan met hun kinderen mee te doen. Men drinkt graag 
thee of koffie op het terras. Bij guur weer wordt de gezel-
ligheid in huis gezocht, wat op Soestdijk niet moeilijk is. 
Verveling is onbekend in het koninklijk gezin.

Niet zelden vragen de kinderen aan vader, of hij een 

Afb. 3  Om te laten zien dat het koninklijk gezin in veel opzichten niet afweek van de ‘familie doorsnee’, 
poseerden koningin Juliana, prins Bernhard en hun vier dochters in 1953 met enkele oerdegelijke 
Hollandse rijwielen. Die werden door de prinsessen ook echt gebruikt om mee naar school te fietsen.
(Balkon Royale)
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film wil draaien of dia’s wil vertonen. Als Prins Bernhard 
dat doet, vliegt de tijd. Want hij heeft van zijn vele reizen 
een onnoemelijk aantal dia’s en een hele reeks films – alle 
zelf gemaakt en de meeste voortreffelijk opgenomen – en 
bij het projecteren kan hij allergenoeglijkst vertellen.’22

Zondag was als dag des Heren ook een uitermate ge-
schikte dag voor Bijbelonderricht. ‘Zoals Koningin Juli-
ana indertijd het eerste onderricht in de bijbel van haar 
moeder heeft gekregen, zo heeft zij ook het eerste Bijbels 
onderwijs aan haar kinderen gegeven. “Aan moeders hand 

tot Jezus,” is dat eens genoemd. De zondag werd hiervoor 
steeds benut.’23

Verjaardagen waren eveneens gezinsgebeurtenissen, 
ook al waren er vaak eerst de officiële vieringen, zoals op 
30 april. Op de ochtend van Koninginnedag stonden Juli-
ana, Bernhard en hun vier dochters saamhorig bijeen op 
het bordes van Paleis Soestdijk om de felicitaties en bloe-
men van het Nederlandse volk in ontvangst te nemen. 
Ook daar etaleerden zij naar buiten toe het beeld van een 
hecht gezin.

Het paleis 
diende als 

projectiescherm 
voor de 

burgerlijke 
idealen van 

het volk
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Sinterklaas en Kerstmis werden in huiselijke kring ge-
vierd. Rond de kerstdagen was er ook altijd een grote bij-
eenkomst met het voltallige hofpersoneel. Daarbij werd 
door koningin Juliana uit de Bijbel voorgelezen en hield 
prins Bernhard een toespraak. Soms verzorgden de prin-
sessen met andere kinderen een kerstspel. Daarna was er 
dan de traditionele chocolademelk met het ‘koninklijke 
vel’, door Juliana en haar dochters zelf uitgeschonken.24 
Op Paleis Soestdijk werd een grote kerstboom versierd, 
waaronder cadeautjes werden gelegd. 

Ook op pakjesavond was het feest op Soestdijk, net als 
in de meeste Nederlandse gezinnen. Juliana leefde zich 
met Sinterklaas uit in surprises en gedichten. En zoals het 
hoorde waren de plagerijen waren niet van de lucht. Daar-
bij moest vooral prins Bernhard het ontgelden.25

Dat blijkt onder meer uit de volgende anekdote: ‘de fa-
milie is voltallig vergaderd om de ronde tafel in de eetka-
mer, die met een terras op de tuin aan de achterzijde van 
het huis uitkomt. Een maaltijd met drie kinderen is tegen 
Sinterklaas meestal te druk om te kunnen genieten van het 
gezicht op de zware bomen en de vijver. Vooral niet, wan-

neer de telefoon rinkelt. Vanuit Eindhoven wordt gevraagd 
of de Prins de eerste hélicoptère in Nederland gemaakt, 
zou willen ontvangen. Dat wordt aanvaard, tot voorlopig 
onzichtbare vreugde van het vrouwelijk gezelschap, dat de 
volgende dag bij het uitpakken van de kist ook voltallig 
aanwezig is. Want nadat planken en houtwol verwijderd 
zijn, komt in plaats van de onderdelen der hélicoptère 
het houten paard van Margriet voor de dag met ook nog 
een lang gedicht dat de liefde voor de paardensport van 
de Prins er tussen neemt. Maar gelukkig bezit een mens 
met veel hobbies meestal ook een flinke dosis humor. 
“Dat hebben jullie meer dan goed in elkaar gezet. Ik ben 
er compleet ingelopen.” Met deze sportieve appreciatie 
ging het Sinterklazendom natuurlijk volkomen accoord.’26

Op Sinterklaasavond was Wilhelmina regelmatig pre-
sent. Soms zonder dat de prinsesjes het in de gaten had-
den. In 1946 speelde grootmoeder namelijk zelf voor 
goedheiligman. Volgens de lezing van Klaas Norel liet de 
oudste prinses zich niet foppen. ‘Trix zag het onmiddel-
lijk. “O, mams …” wou ze beginnen tegen haar moeder. 
Maar die hield de vinger op de mond en toen speelde Trix 

Afb. 4  Bij ‘Hollandse’ huiselijkheid hoorde in de jaren vijftig zeker ook samen spelletjes doen. Hier zijn Irene, 
Marijke, Margriet en Beatrix in de huiskamer een bordspel aan het spelen (1954). Marijke mag met de 
dobbelstenen werpen. (Balkon Royale)
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dadelijk het spelletje mee. Ze praatte heel bedeesd met 
Sinterklaas en nam verrast en dankbaar de cadeautjes en 
vermaningen in ontvangst.’ Grappig genoeg bestaan er 
ook andere lezingen van dezelfde gebeurtenis: ‘Gedenk-
waardig is de sinterklaas van 1946: Wilhelmina speelde 
voor sint. Geen van de kinderen herkende haar.’27 Maar 
feitelijk deed het er ook weinig toe. Belangrijkste was dat 
werd uitgedragen dat het gezin, als een gewoon gezin, 
volop genoot van de traditionele Nederlandse feestdagen.

Achter de schermen
Het is duidelijk: op Paleis Soestdijk woonde een model-
gezin, een voorbeeld voor de meeste Nederlanders. Achter 
de façade was de werkelijkheid minder fraai. Prins Bern-
hard nam het niet zo nauw met de huwelijkstrouw en was 
dus een minder voorbeeldige huisvader dan in de boeken 
werd gesuggereerd. Het huwelijk van Juliana en Bernhard 
stond mede door die buitenechtelijke escapades onder 
druk en halverwege de jaren vijftig dreigde zelfs een echt-
scheiding.28 De spanningen op het paleis leidden er on-
der mee toe dat Beatrix haar huiswerk niet thuis maar bij 
een docente van haar middelbare school maakte. Dit alles 
wisten de meeste Nederlanders niet. En men wilde het 
ook niet weten. Het paleis diende als een projectiescherm 
voor de eigen (klein)burgerlijke idealen. Niet zozeer het 
sprookje diende te worden benadrukt, maar het feit dat 
Juliana en haar gezin zo gewoon waren. Marsman gaf dat 

in haar boek ook met zoveel woorden toe. ‘Het zou voor 
ons weinig betekenis hebben het koninklijk gezin in een 
sprookjessfeer te plaatsen, waar het onbewogen en on-
beroerd voor de dagelijkse vreugden en problemen van 
onze eigen Nederlandse gezinnen zijn eigen exclusieve 
sprookjesleven leeft. Integendeel, juist omdat wij het als 
symbool van onze volkseenheid beschouwen, willen wij er 
onze eigen gezinnen in herkennen.’29

In hun biografie Juliana, vorstin naast de rode loper 
schrijven de journaliste M.G. Schenk en haar nicht Mag-
daleen van Herk over het beeld van de Oranjes zoals dat 
naar buiten toe werd uitgedragen. Daarin werd ‘het beeld 
getoond van een oerdegelijk Nederlands gezin, een ware 
familie Doorsnee, maar dan wel op een hoog voetstuk. 
Het publiek kreeg de beste kanten te zien, maar wilde ook 
niet anders: in zijn koninklijk gezin wilde het alle Neder-
landse deugdzaamheden belichaamd zien.’30

En mochten journalisten en koninghuiswatchers al op 
de hoogte zijn van de huwelijksproblemen op Soestdijk 
en de soms regelrechte koude-oorlogssfeer die er in het 
paleis heerste, dan nog oordeelden zij het wijselijk daar-
over te zwijgen. ‘Naar buiten toe bleef het beeld intact van 
dat o zo Nederlandse, harmonische gezin. In Ach ja, de ja-
ren vijftig schrijven de auteurs: “Iedereen hield van de ko-
ninklijke familie. De schrijvende pers durfde – bang voor 
het verlies van abonnees – nooit iets minder aardigs over 
het vorstenhuis te melden.”31
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