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Oranjebomen 
in 
Hilversum
Een vergankelijk eerbetoon

Eddie de Paepe

Ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen in

het leven van leden van de koninklijke familie –

zoals geboorte, kroning of huwelijk – worden tot op

de dag van vandaag Oranjebomen geplant. 

Deze bomen worden vaak omgeven door een giet-

ijzeren hek met een kroon-motief. Ook wordt er

meestal een tekst aan het hek bevestigd of staat er

een bordje bij de boom.

Ook in Hilversum zijn Oranjebomen geplant. 

De in 1898 voor de Vituskerk geplante Wilhelminalinde. (tekening Maarten Betlem)



Wilhelminaboom (1898)
Op 31 augustus 1898 werd Wilhelmina regerend vorstin
(nog tot en met 1948 werd op die laatste dag van augus-
tus Koninginnedag gevierd). De inhuldiging vond plaats
op 6 september.
In Hilversum was de Tuinbouwvereniging ‘Theorie en
Praktijk’ (later ‘Praktijk boven Theorie’) de initiatiefne-
mer voor diverse Oranjebomen. Deze in 1884 opgerichte
vereniging had als doel de ‘bevordering van de belangen van
den tuinbouw in zijn geheelen omvang’. Maandelijks werd ver-
gaderd in café de Paauw aan de Vaartweg. Daar traden
sprekers op als de Groningse tuinbouwkundige C. Mey-
nen, die het planten en kweken van de perzik aan de orde
stelde. De tuinbouwvereniging organiseerde ook (in na-
volging van de Floralia-vereniging) een jaarlijkse ten-
toonstelling. Liefhebbers kregen een plant om op te
kweken. Voor de eigenaren van de exemplaren die het
best en het mooist groeiden werden prijzen beschikbaar
gesteld.
De vereniging was onder meer actief op hoogtijdagen
zoals de intocht van Paul Kruger in 1901. Voor het inhul-
digingsfeest van Wilhelmina nam Theorie en Praktijk het
planten van een ‘kroningsboom’ op het grote plein voor
de Vituskerk aan de Emmastraat voor haar rekening.
Omdat augustus daarvoor een slechte maand is, werd de
lindeboom al maanden van tevoren in een ruime kuip ge-
plant, zo meldde De Gooi- en Eemlander in maart 1898. Bij

het kroningsfeest wordt hij dan met de kuip in den grond ge-
plaatst, en daarna wordt de kuip weggenomen. Op deze wijze is er
geen verlies van wortels of wortel-aarde, en men mag hopen dat de
boom welig tieren zal.
De vereniging wilde om de herinneringsboom - die aan
de gemeente zou worden overgedragen - een eenvoudig
hek (kosten: 90 gulden) plaatsen. Het college van burge-
meester en wethouders besloot echter in juli in de buidel
te tasten voor ‘een kloeker en sierlijker ijzeren hek met lanta-
rens’. Daarmee was een bedrag van 800 gulden gemoeid
(inclusief de 90 gulden van de tuinbouwvereniging). Te
weten fl. 300 voor het ijzeren hek, fl. 375 voor ‘drie daar-
aan passende lantarens met toebehooren’, en fl. 215 voor
onder meer de dekband, het schilderwerk en de bestra-
ting.

Praalwagen
In De Gooi- en Eemlander van 2 september is te lezen hoe op
31 augustus de inhuldiging van de nieuwe koningin werd
gevierd. Onderdeel van het feestprogramma was een
grote optocht, waaraan ook de Tuinbouwvereniging
Theorie en Praktijk haar steentje bijdroeg. In de stoet reed
de praalwagen van de vereniging mee, met voorop een
boek (de theorie) en achterop een schat aan bloemen en
planten (de praktijk). 
Toen de optocht bij het raadhuis op de Kerkbrink kwam,
bevonden zich daar het college van b en w en de raadsle-
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De Emmastraat in 1904 met in het midden de nog jonge Wilhelminaboom
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den en hun echtgenotes. Theorie en Praktijk bood mej. Gül-
cher, dochter des burgemeesters, een fraaie bouquet aan. De bur-
gemeester sprak zijn dank uit voor deze hulde.
Om half zes was de optocht klaar. De stoet werd ontbon-
den op de Emmastraat. Het volgende onderdeel van het
feestprogramma was het planten van de gedenkboom op
het  plein voor de rooms-katholieke Vituskerk, waar veel
feestvierders zich hadden verzameld. Nadat de Christe-
lijke Zangvereniging Soli Deo Gloria Een Nederlandsch
Volkslied van H. Snel had gezongen, betrad erevoorzitter
A. Holtzman van Theorie en Praktijk het spreekgestoelte.
Hij droeg de boom op aan burgemeester Gülcher, als ver-
tegenwoordiger van de gemeente. De krant noteerde de
speech van Holtzman zo goed mogelijk.
Geachte hoorders! hier vereenigd, niet ter voldoening aan zelf-
zuchtig eerbejag, maar met één gevoel bezield: het lieve Konings-
kind van Oranje, heden onze Koningin, te vereeren, en in eene
blijvende daad uiting te geven aan dat gevoel, door het oprichten
van een zichtbaar blijk onzer trouw, dat moge groeien en bloeien,
gelijk wij, als trouwe onderdanen van het geliefd Oranjehuis wen-
schen en bidden dat het Vaderland moge bloeien onder de geze-
gende regeering onzer dierbare Koningin! Volgens overoud gebruik
bij heuglijke gebeurtenissen, wordt ook deze boom geplant, door
enkelen geschonken voor allen, en als blijk daarvan overgedragen
en onder de hoede gesteld van het Bestuur der Gemeente, blijkens
oorkonde als zoodanig door de Gemeente aanvaard.

Groeien en bloeien
Holtzman vroeg daarop de secretaris van de vereniging
de bijbehorende oorkonde voor te lezen. De tekst luidde
als volgt:

In het jaar onzes Heeren achttienhonderd acht en negentig, den
een en dertigsten van Oogstmaand, terwijl Burgemeester van Hil-
versum is: Jan Cornelis Gülcher; Wethouders zijn: Jacob Peet Jzn.
en Carl Wilhelm 
Wustenhoff en Secretaris is Jean Mulder Wzn., hebben wij Adriaan
Holtzman, Eere-Voorzitter, Robertus Meijnen, Voorzitter, Klaas
Rijsdorp, 2e Voorzitter, Martinus Verschoor, Penningmeester,
Louis Hendrik Steetskamp, le Secretaris, Hendrik Gideon Johannes
Gerardus Vriesman, 2e Secretaris, Bestuurders der Tuinbouw-
Veree-niging Theorie en Praktijk ter gedachtenis aan de Kroning
van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, doen
planten op het plein tegenover de R. K. Kerk, gewijd aan St. Vitus,
dezen Lindeboom. Moge hij groeien en bloeien en zijne schaduw
uitbreiden over velen, gelijk wij bidden dat de zegen Gods zich uit-
breide over het Oranjehuis en het Vaderland. Deze oorkonde be-
krachtigen wij met onze handteekeningen, en overhandigen haar
met de spade aan den Burgemeester.
De tuinbouwvereniging droeg de lindeboom over aan de
gemeente ‘ter bewaring en verzorging tot in lengte van dagen’.
Daarop besloot Holtzman zijn speech met de wens dat
de oorkonde en de ‘daarbij als zinnebeeld der planting ge-
voegde spade’ in het gemeentearchief bewaard zouden wor-

De Emmastraat in 1913 gezien vanaf de kant van de Langestraat
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den. 
Na een luid ‘Lang leve de Koningin!’ werd de boom ge-
plant. Toen de kuip in de kuil zakte slaakten omstanders
jubelkreten. Daarna bracht de zangvereniging een tweede
inhuldigingslied ten gehore, terwijl de leden van Theorie
en Praktijk en  de feestcommissie de handen uit de mou-
wen staken en het gat rond de wortels van de kronings-
boom met aarde opvulden.
Burgemeester Gülcher aanvaardde de boom uit naam van
de gemeente met de wens, ‘dat hij welig groeien zou als sym-
bool van het welzijn van Koningin en Volk’.
Drie maanden later was de gemeente zover dat de klus
van het plaatsen van het ijzeren hek met drie lantaarns
rond de kroningsboom kon worden aanbesteed. Twaalf
inschrijvingen kwamen er binnen. Vier daarvan waren af-
komstig van Hilversumse ondernemers: F. Groenhuizen,
Ensink & Co, F.J. Bijlard & Zn. en H. van de Weijer. De
klus werd begin december gegund aan smid Van de 
Weijer, die met zijn offerte (fl. 884) niet de allergoed-
koopste was, maar wel een stuk voordeliger dan de an-
dere drie Hilversummers. Het hek moest binnen vier
maanden klaar zijn, stelde de gemeente.
Op 1 april 1899 kon de krant melden dat het ijzeren hek
rond de ‘Wilhelminaboom’ was geplaatst. Het is een sie-
raad van het plein voor de R. K. kerk en de hooge Persoon waar-
dig, van wier troonsbestijging het de herinnering voor het
nageslacht moet helpen bewaren.
Bij de vervulling van zijn taak raakte het hek echter in de
loop der jaren zo door het verkeer gehavend, dat herstel
niet meer mogelijk was. Na de Tweede Wereldoorlog
werd om de Wilhelminaboom een vluchtheuvel met een
plantsoentje aangelegd. Met de linde zelf liep het uitein-
delijk slecht af: hij werd in 1955 omgehakt.

Wilhelminalinde (1898)
In het kroningsjaar 1898 werd nog een tweede herden-
kingslinde in Hilversum geplant, in de as van de Oude
Meentweg, op de grens met ’s-Graveland. Oorspronke-
lijk stond er een driehoekige, houten bank rondom de
boom. Later werd deze vervangen door een stenen bank
met een smeedijzeren hek. Het huidige hek met aan twee
zijden een bekroonde ‘W’ (voor Wilhelmina) dateert van
1992. De Wilhelminaboom maakt deel uit van het ernaast
staande rijksmonument, de voormalige portiers- of bos-
wachterswoning.

Prins Hendrikboom (1901)
Drie jaar na de kroning was er opnieuw een Oranjefeest in
Nederland. Donderdag 7 februari 1901 trouwde koningin
Wilhelmina met haar achterneef, de Duitse hertog Hein-
rich zu Mecklenburg-Schwerin (die vanaf dat moment
Hendrik heette). 
Op de dag van het huwelijk waren er geen grote feeste-
lijkheden in Hilversum. De feestcommissie beperkte zich
tot het uitdelen van een ‘feestgave’ aan behoeftige dorps-
genoten. Aan circa 650 arme gezinnen reikte de com-
missie meel, spek, cokes (brandstof ) en dekens uit. De
volgende dag werd melkchocolade uitgedeeld.
Ook de afdeling Hilversum en omstreken van de Neder-
landsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde liet
de huwelijksdag niet ongemerkt voorbijgaan. Donder-
dagmiddag om half twee verzamelden de leden van de
vereniging zich in café De Berg aan de ’s-Gravelandse-
weg. Voor de deur stond een versierde wagen met de wa-
penschilden van de koningin en de hertog, en de vlaggen
van Nederland en Mecklenburg. Op de wagen stond een

Links en boven: de Wilhelminalinde op de grens van Hilversum en ‘s-Graveland aan de Oude Meentweg. 
(foto’s www.tgooi.nl)
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eikenboom,  een geschenk van douairière S. Backer-de
Wildt, afkomstig van haar landgoed Spanderswoud in 
‘s-Graveland. Het ‘s-Gravelandse Fanfarekorps had de
boom uitgeleide gedaan en muzikaal begeleid tot voor
café De Berg. Daar was de boom in ontvangst genomen
door de samengekomen verenigingen. 
De Hilversumse Gymnastiekvereniging had aangeboden,
de eik naar de Emmastraat te vervoeren. Van de stoet
maakten verder – naast het ‘s-Gravelandse Fanfarekorps
- deel uit: de Scherpschuttersvereniging Willem Tell, de
kadervereniging van de Schutterij, de Christelijke Zang-
vereniging Soli Deo Gloria, de Muziekvereniging Har-
monie, en vier ruiters verkleed als Transvaalse Boeren.

Schutterij
Om twee uur vertrok de stoet naar de Emmastraat (kruis-
punt Achterom), waar de boom werd neergelegd naast
een al gegraven kuil. Nadat de muzikanten van de schut-
terij een van de volksliederen hadden gespeeld, besteeg
erevoorzitter Frits Olie van de afdeling Hilversum het po-
dium. 
In zijn feestrede bij de ‘Hertog Hendrikboom’ refereerde

hij onder meer aan de nabije Wilhelminaboom en de naar
koningin-moeder Emma genoemde straat. Na een muzi-
kaal intermezzo, verzorgd door Soli De Gloria onder lei-
ding van de heer Beemsterboer sr., vervolgde Olie zijn
rede. 
Ons past allereerst namens de afdeeling het Gemeentebestuur onzen
hartelijken dank te brengen, waaraan ik mag toevoegen dat mij
is medegedeeld dat dit gedenkteeken, zonder bezwaar van de ge-
meentekas, onder Uwe goedkeuring zal omgeven worden door
daarbij passende en blijvende planten en zoo tevens het geheel een
sieraad zal worden voor deze gemeente.
Na nog meer fraaie woorden, muziek en hoerageroep
was het ogenblik daar. Op bevel van Olie werd de eik op-
getild en in de kuil geplaatst ‘onder fanfares der muziek, groot
gejuich en drie salvo’s van het kader en de ruiters’. 
Burgemeester Gülcher noemde daarop het planten van
een eik - het beeld van kracht en mannelijkheid - ter her-
innering aan het vorstelijk huwelijk ‘een schoon denk-
beeld’. De liberaal aanvaardde namens het
gemeentebestuur de boom, beloofde hem te verzorgen,
en bedankte de initiatiefnemers.
Na nog een feestlied, geweersalvo’s en hoera’s las Olie

De Prins Hendrikboom met steen aan de Emmastraat, nabij het Achterom
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de oorkonde voor, die in viervoud was vervaardigd door 
C.L. van Reusel. Eén exemplaar werd in een bus bij de
boom begraven, één overhandigd aan het gemeentebe-
stuur, één ging naar het archief van de organisatie en de
laatste (nog mooier uitgevoerd) werd aan hare majesteit
de koningin gezonden.
Nadat de oorkonde bij de boom was gelegd, werden de
autoriteiten (inclusief de bestuursleden van de deelne-
mende verenigingen) gevraagd om de met de Neder-

landse kleuren versierde spades ter hand te nemen en aan
de planting mee te werken. Na gedane arbeid vertrok de
stoet weer richting café De Berg, gevolgd door honder-
den Hilversummers.
Vijf maanden later meldde De Gooi- en Eemlander dat niet
alleen de kroningslinde voor de Vituskerk vol in blad
stond, maar ook de Prins Hendrikboom op het brinkje
bij hotel De Zwarte Arend (aan de Koningsstraat). Dit
Brinkje is nu met een ijzeren hek afgezet en men is van gemeente-

De Bernhardboom aan de Bosdrift in 2013 met op de achtergrond het voormalige badhuis. (foto Eddie de Paepe)
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wege bezig het met plantsoen en bloemen een aanzien te geven,
meer dan tot nu toe in overeenstemming met de bedoeling waar-
mede de eik in het midden is geplant.
Een week later was de krant nog eens gaan kijken. De
aanplant van bloemen was verder gevorderd. Een groote
steen ongetwijfeld uit de Gooische heide gedolven, bevat een op-
schrift, waaruit voor tijdgenoot en nakomeling blijkt, dat de ei-
keboom is geplant ter eere van het huwelijk van H. M. de
Koningin met Z. K. H. Prins Hendrik, door de afdeeling Hilver-
sum en Omstreken van de Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde. Het plantsoen was door een ijzeren hek om-
geven. 
Dat was wel een beetje aan de lage kant, mopperde de
krant. Wij hoorden de bemerking naken, dat dit hek het over-
stappen - van klimmen of springen is geen spraak - voor dieren
(honden bijv.) en kinderen wel wat heel weinig lastig maakt.
Anno 2013 zijn boom, steen, plantsoen en hek spoorloos
verdwenen
Julianaboom (1913)
Bij de geboorte van prinses Juliana - op 30 april 1909 -
wilde de vereniging Bloemenkwartier al een Julianaboom
planten. Omdat het bestuur geen goede plek kon vinden
en omdat er onvoldoende geld in kas was, bleef dit bij een
wens. Begin 1913 werd het idee weer opgepakt. De ver-
eniging vroeg het college van b en w om op 30 april een

Julianaboom te mogen planten op de hoek van de Bos-
drift en de Hilvertsweg, bij het badhuis aan de Mei-
doornstraat. Bloemenkwartier stelde voor dit doel 25
gulden beschikbaar.
Het voorstel viel op het raadhuis in goede aarde. Het col-
lege stelde de raad voor om op de gewenste plek een
plantsoen aan te leggen, waarin plaats was voor de ge-
vraagde boom en een gedenksteen. Enige haast was ge-
boden; het planten van de boom kon niet wachten tot 30
april.
De gemeenteraad discussieerde tijdens twee vergaderin-
gen in maart over het voorstel. Discussiepunt was met
name de vraag of voor het ontwerpen van het plantsoen
een bekwame tuinarchitect in de arm moest worden ge-
nomen. Het college vond van niet omdat het perceel (40
m2) daarvoor te klein was. De gemeenteopzichter was be-
kwaam genoeg om het plantsoen te ontwerpen. 
Uiteindelijk ging alles volgens de wens van het college.
De raad verleende een krediet van 135 gulden, zodat er
met de bijdrage vanuit de wijk in totaal 160 gulden be-
schikbaar was.
Hoewel de lindeboom dus al eerder was geplaatst, vond
er op 30 april 1913 toch een feestelijke gebeurtenis plaats
op de splitsing van de Bosdrift en de Hilvertsweg. Om
half elf ’s ochtends werd de gedenksteen in het plant-

De Hilvertsweg met rechts de Julianaboom. Deze foto is gemaakt vóór 1923, toen het badhuis aan de Meidoornstraat 
werd gebouwd
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soentje rond de Julianaboom onthuld. Aanwezig waren
burgemeester Gülcher, de wethouders Nieuwenhuijsen
en Freudenberg, de gemeentesecretaris, de raadsleden
Bakker en Van Ree, en het bestuur van de vereniging
Bloemenkwartier. Bij ontstentenis van de voorzitter be-
dankte secretaris T. Blok de bestuurders voor hun aan-
wezigheid en (financiële) steun. Vervolgens werd de
gedenksteen onthuld en aan de gemeente overgedragen.
De burgemeester aanvaardde het loodzware geschenk na-
mens het gemeentebestuur. Gülcher prees het initiatief
van de buurtvereniging, ‘een bewijs van haar trouw en
aanhankelijkheid aan het vorstenhuis’. Hij eindigde met
een ‘Lang leve Oranje, leve de koningin, leve prinses Ju-
liana’.
Het opschrift van de steen, die van de Loosdrechtse heide
afkomstig zou zijn, luidde: Prinses Julianaboom, geplaatst
1913, Vereeniging Bloemenkwartier. 
De Gooi- en Eemlander besloot haar verslag met: Het plant-
soen levert met zijn bloeiende bloemen en planten een vroolijken
aanblik op en is een sieraad voor de omgeving. Vermelde wij nog,
dat de plechtigheid door een groot publiek werd bijgewoond. Dia
avond was er een concert bij de Julianaboom.
De linde deed het echter niet naar behoren. Vandaar dat
de vereniging Bloemenkwartier twee jaar later al aan de
gemeente toestemming vroeg én kreeg om een nieuw

exemplaar te planten.

Prins Bernhardboom (1937)
Na een zoektocht van drie jaar werd in 1936 een echtge-
noot voor de 26-jarige prinses Juliana gevonden, waar-
mee de troonopvolging was veiliggesteld. De verloving
van het stel (op 8 september 1936) ging ook in Hilversum
niet onopgemerkt voorbij. Zo zorgde een comité van
Oranjegezinden voor feestelijke versieringen in de 
Bosdrift, Hilvertsweg, Taludweg, Hyacinthenlaan, Mei-
doornstraat en Dahliastraat. 
Dit comité wilde ook rond het aanstaande koninklijk hu-
welijk een bijdrage leveren aan de feestvreugde. Een van
de ideeën was het planten van een Prins Bernhardboom
met kei bij de al bestaande Julianaboom in het gazon te-
genover het badhuis (maar dan aan de andere kant van
het voetpad).
De Gooi- en Eemlander wist medio oktober 1936 te melden
dat hoofdopzichter  J. H. Meijer van de gemeentelijke
plantsoendienst als adviseur zou optreden, ook ten aanzien
van de versiering, welke in hoofdzaak met bloemen en planten
wordt uitgevoerd en den Juliana-boom en den Prins Bernhard-
boom als middelpunt zal hebben.
Kort daarop vroeg het comité Juliana-linde, dat was be-
gonnen te collecteren met lijsten en bussen, bij de ge-
meente vergunning voor het planten van de Prins
Bernhardboom.
Op de huwelijksdag van prinses Juliana - donderdag 7 ja-
nuari 1937 - was het dan zover. Veel belangstellenden
hadden zich die middag bij het badhuis aan de Mei-
doornlaan verzameld. D.O.K. zorgde voor de muzikale
opwarmer, totdat omstreeks half vier burgemeester 
Lambooy arriveerde. Bij zijn aankomst sloegen de tam-
boers van de Christelijke Oranjeharmonie en D.O.K. een
roffel, en weerklonken in de haven 24 saluutschoten.
Daarop werden de vlaggen van Nederland en Lippe-Bies-
terfeld gehesen, werd het eerste couplet van het Wilhel-
mus gezongen en inspecteerde de burgemeester de
erewacht. Die werd gevormd door de Oranjegarde, de ka-
tholieke jeugdorganisaties van de St. Clemensparochie,
de Nationale Jeugdstorm en gymnastiekvereniging Othe-
lio.
Vervolgens was het tijd voor het hoogtepunt. Erevoorzit-
ter W. C. van den Brink van het comité sprak de burge-
meester toe, die daarna de boom plantte. 
Lambooy wees in een korte toespraak op de betekenis van
deze ‘symbolische daad’. Hij zei te hopen, dat de kastanje
nog vele jaren de herinnering aan deze dag levendig zou
houden. Ten slotte wenste hij het bruidspaar ‘Gods zegen
toe op zijn verderen levensweg tot heil van het Huis van
Oranje en van Nederland’.
Vervolgens droeg voorzitter Veenhof de boom met enkele

1909. Prinses Juliana is 6 maanden oud
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woorden aan het gemeentebestuur over, dat behalve door
de burgemeester, vertegenwoordigd was door de wet-
houders Bakker en Kuyper en door gemeentesecretaris
Pekelharing.
Tot besluit van de feestelijke plechtigheid zong het Ge-
mengd Koor Emmanuel Gez. 271 vers 1 en 4: O Godt, Die
daer des hemels tente spreydt, drie coupletten van Wilt heden nu
treden, het laatste couplet van Wien Neerlandsch Bloed en het
zesde couplet van het Wilhelmus. Daarna werd de erewijn
rondgediend en de plechtigheid besloten. Op de bij de

boom geplaatste kei stond (waarschijnlijk) Prins Bern-
hardboom. Geplant januari 1937. Comité Julianaboom.
Beatrixboom (1991)
Op 10 maart 1991 werd aan de Van Ghentlaan, naast de
Pniëlkerk, een bruine beuk geplant. Dit ter gelegenheid
van het 25-jarig huwelijksfeest van koningin Beatrix en
prins Claus.

Koningslinde (2013)
Burgemeester Pieter Broertjes onthulde op 30 april 2013

Stenen verborgen op begraafplaats    

In de loop der decennia verdwenen de teksten op beide ‘huwe-

lijksstenen’ in het plantsoen op de plek waar de Havenstraat zich

splitst in Hilvertsweg en Bosdrift. In januari 2007 interviewde een

verslaggever van De Gooi- en Eemlander de toen 70-jarige Paul

Heizenberg, oud-bewoner van de Hilvertsweg. 

Heizenberg herinnerde zich hoe zijn vader de keien in de Tweede

Wereldoorlog voor de Duitsers verborg. 

“Alles wat met het koningshuis te maken had werd kapotgemaakt.

We waren bang dat de zwerfkeien met een moker in tweeën gesla-

gen zouden worden. Mijn vader ging met vijf anderen de objecten

verplaatsen. Dit gebeurde ‘s avonds, in 1943. Ze deden dat met ge-

vaar voor eigen leven. Omdat er een avondklok was ingesteld

mocht je na acht uur niet meer naar buiten. Het was ook noodza-

kelijk dat het snel gebeurde, want via de ondergrondse was bekend

geworden dat er een bunker onder het perkje gebouwd zou wor-

den. Dan zouden de keien zeker ontdekt worden. Eerst wilden ze de

dingen bij de kwekerij neerzetten, maar de buurman van die kwe-

kerij was een NSB’er. Dan is het natuurlijk niet zo slim om daarnaast

koninklijke keien te plaatsen. Er was een graf leeg op de begraaf-

plaats aan de Bosdrift, daar zouden de keien prima in passen. Op-

zichter Dorland vond dat goed. Hij zou het hek openlaten; wilde er

zelf niet bij zijn. Met een handkar heeft het groepje die twee keien

daar naartoe gebracht en onder een hoop zand bedolven. Lood-

zwaar natuurlijk, want ze hadden geen hijskraan. De Duitsers had-

den alle apparaten allang in beslag genomen. Het was heel zwaar

werk, en ze waren met weinig mensen. Niemand mocht het weten.

Opzichter Dorland heeft het zelfs niet tegen zijn kinderen gezegd.” 

Over de Juliana- en Bernhardboom maakten de Hilversummers

zich geen zorgen. “Die Duitsers wisten toch niet waarom ze er

stonden. Bewoners hebben wel alles langs de Hilvertsweg wegge-

kapt. Voor in de open haard. Maar als eerbetoon aan het konings-

huis bleven de huwelijksbomen staan. In juli 1945 hebben ze met

behulp van de Canadezen die keien weer opgetakeld. Dit keer wel

met een hijskraantje. Ik zal zeven of acht jaar zijn geweest, maar ik

weet het nog als de dag van gisteren.”

Paul Heizenberg bij de Julianaboom aan de Hilvertsweg
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een Koningslinde op het pleintje van de Burgemeester
Schooklaan ter gelegenheid van de troonswisseling. De
Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg bestond in
mei 2013 35 jaar en vierde dat met het aanbieden van de
lindeboom aan de gemeente.

Het planten van de Koningslinde in 2013 in de wijk Boomberg met in het midden 
burgemeester Pieter Broertjes. (foto Wijkoverlegorgaan De Boomberg)

Links en boven: de Beatrixboom aan de Van Ghentlaan. 
(foto’s: www.tgooi.nl)
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1908: erepoort in de Stationsstraat bij 10-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina

1905: Koninginnedag-optocht in de Kerkstraat

Hilversum en Oranje in beeld
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1928: Wilhelmina bij Olympische Spelen1910: hoek Kerkstraat / Groest

1937: Juliana en Bernhard, pasgetrouwd, bezoeken Hilversum


