Van lichtstoet tot living statues
Wel en wee van de Oranjeverenigingen in Hilversum
Jos de Ley

In het Hilversumse Concertgebouw aan de Herenstraat kwam op maandagavond 2 mei 1904 een gezelschap van ongeveer zestig mensen bijeen. Zij hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het voorlopig comité voor de viering
van Koninginnedag. Behalve de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus wilde men ’s winters ‘eenige gezellige avonden’ organiseren voor de leden. Ook enkele belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis en
die van het Huis van Oranje moesten worden herdacht. En ten slotte beoogde men ‘zedelijke hulp en steun te verlenen
aan leden waar dit strekken kan tot bereiking van het door de vereeniging beoogde doel’.1

Voorzitter A.C. Nakken (rechts)
van het HCNV laat een ballon op
aan de Kolhornseweg, 5 mei
1949. Links wethouder
P. Th. Beudeker en in het midden
mevrouw H. Straalman-Cremer
(Foto Jacques Stevens)
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Koninginnedag 1904 bij het station

Vereniging Koninginnedag
Wie lid wilde worden van de nieuwe Vereniging Koninginnedag moest minstens zeventien jaar zijn en minimaal
25 cent contributie betalen. Het bestuur bestond uit
negen leden en de commissie van toezicht was vijf man
sterk. Ter vergadering werden het huishoudelijk regelement en de statuten vastgesteld. Als voorbeeld diende de
vereniging Voor Vaderland en Oranje te Leeuwarden. Niet
verwonderlijk gezien het feit dat de kersverse voorzitter,
de advocaat W.W. Wichers Wierdsma, uit Friesland kwam
en burgemeester van Franeker was geweest.
Het bestuur ging dadelijk van start met de ledenwerving
en op 23 juli meldde de Hilversumsche Courant dat er al zo’n
700 leden waren en er fl. 1100 in kas was. Hetgeen aantoont dat de leden ruimschoots aan de vereiste minimumcontributie voldeden. Het programma voor de
aanstaande Koninginnedag lag al op tafel: ’s morgens reveille der D.D. Schutterij voorafgegaan door twee he-rauten te
paard; kinderoptocht; des middags allegorische en reclame-optocht; ’s avonds concert op drie plaatsen, met vuurwerk tot besluit.
Hoewel hij er niet bijstaat, de kermis was ook toen al een
onvervreemdbaar onderdeel van de Koninginnedag in
Hilversum. Op 6 augustus deed de vereniging van tim-
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mergezellen D.E.V. in de krant een oproep aan de patroons om van die maandag geen verplichte vrije dag te
maken óf hen uit te betalen. De bazen zouden anders alleen maar het alcoholisme in de hand werken! Een anoniem lid van de Vereniging Koninginnedag reageerde
woedend dat Koninginnedag werd afgeschilderd als
drankfestijn: …omdat enkelen misbruik zouden maken van sterken drank, behoeft toch niet de geheele Koninginnedag, zoo uiterst
geschikt liefde aan te kweeken voor Oranje en Vaderland, te worden afgemaakt? 2

Kleppermarsch
Hoe het ook zij, de gewenste jaarlijkse gemeentesubsidie
kreeg de vereniging toen (nog) niet, maar wel werd van
gemeentezijde loyaal medewerking verleend aan de organisatie van Koninginnedag. Ook de viering van de verjaardag van prins Hendrik werd door burgemeester en
wethouders gefaciliteerd, blijkens gemeentelijke archiefstukken uit april 1908. Zo zorgde de plaatselijke overheid
onder meer voor het klokgelui in de ochtenduren, de nodige wegafzettingen, het plaatsen van drie muziektenten
(op de Kerkbrink, bij de Wilheminaboom aan de Emma-

Vaandel HCOV, aangeboden t.g.v. 10
jarig bestaan in 1923 (foto HCOV)

Advertentie Hilversumsche Courant
28 mei 1904

straat en op de Groest, hoek Stationsstraat) plus de noodzakelijke gasverlichting én vergunning voor de fakkeloptocht door het centrum3. Een dergelijke lichtstoet werd
eveneens gehouden bij de geboorte van prinses Juliana
op 30 april 1909.
Secretaris G. Heidenrijk klom het jaar daarop weer in de
pen om de gemeente toestemming te vragen voor de aanstaande eerste verjaardag van de kroonprinses, te beginnen met een kleppermarsch met rondgang door het dorp,
vervolgd door behendigheidsspelen op de fiets afgewisseld door
enige kinderspelen op het Langgewenst. Dit alles werd opgeluisterd door muziek van de schutterij en afgesloten
met concerten op de Groest en de Kerkbrink.

Hindernis met sigaretten
En zo is het naar alle waarschijnlijkheid nog jaren doorgegaan, tot er in 1919 een kleine smet viel op de vereniging. In de gemeenteraad werden vragen gesteld over het
pedagogisch inzicht van het bestuur. Ze hebben kinderen van
9 tot 14 om prijzen van geld laten spelen en pakjes sigaretten laten
uitdeelen 4. Kwaaie genius bleek de Vereniging Bloemenkwartier, die zijdelings gemeentesubsidie had gekregen
en onder meer een hardloopwedstrijd met hindernissen
op de Gijsbrecht op touw had gezet, waarbij halverwege
een sigaret moest worden opgestoken.
Met de traditionele aubade op 30 april werd in de jeugdjaren van prinses Juliana al een aanvang genomen. De
kinderen van de openbare scholen moesten in de jaren

twintig van de vorige eeuw om negen uur ’s ochtends
aantreden, toen nog bij het oude raadhuis op de Kerkbrink, om het college en het bestuur van de Vereniging
Koninginnedag toe te zingen. Een vrije dag en een gratis
bioscoopbezoekje waren de beloning.
Toch raakte de Vereniging Koninginnedag in die jaren
steeds verder op de achtergrond. Voorzitter H. A. Peet
uitte in 1922 zijn zorgen over de coördinatie van feestelijkheden. In een bijeenkomst van 29 Hilversumse verenigingen stelde hij een bundeling van krachten voor.
Er moest een algemeen comité ter voorbereiding van de
koninginnedagfeesten komen. Het voorstel werd met 27
stemmen voor en twee blanco aangenomen. Het comité
zou worden samengesteld met medewerking van de
plaatselijke middenstand, werkgevers, arbeiders, onderwijzers, Vereniging Koninginnedag, Christelijke Oranjevereniging, muziek- en sportverenigingen 5.
In 1926 gooide De Gooische Post de knuppel in het hoenderhok door te schrijven dat de Vereniging Koninginnedag dat jaar gezorgd had voor een zwakke en magere
herhaling van wat andere jaren zooal eens op het programma
stond. De krant omschreef de vaandeloptocht in de ochtenduren als een ware teleurstelling. Ook het fakkeloptochtje tot slot van de festiviteiten werd een non plus ultra
genoemd; het leek in geen geval op de lyrisch aangekondigde vreugdevuren 6.
Nog geen twee jaar later stond er een alarmerend bericht
in de krant. Het bestuur van de Vereniging Koninginne-
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Koninginnedag 1954

Koninginnedag 1954

Aubade bij het raadhuis Koninginnedag 1959

dag meldde dat dat jaar naar alle waarschijnlijkheid geen Koninginnedag gevierd kon worden en kondigde aan en bloc
te bedanken. Redenen waren de geringe belangstelling
onder de leden, een kastekort van 300 gulden en een
drastische afname van het ledental door de fusie met de
Hilversumse ‘harddraverijenvereniging’. De gemeente
zou ook niet erg meewerken wat subsidiëring betrof 7.
De vereniging stierf een stille dood. Nieuwe initiatieven
en reeds bestaande clubs namen het roer over.

HCOV
Zo’n bestaande vereniging was de Hilversumsche Christelijke Oranje Vereniging (HCOV), die werd opgericht in
1913. De confessionelen maakten zich zorgen om de tijd
waarin allerlei revolutionaire verenigingen en bonden (…) steeds
brutaler en uitdagender hun vijandige gezindheid jegens Vorstenhuis en gezag toonden 8. Een tegengeluid was dringend gewenst.
Naar voorbeeld van de Christelijke Oranjevereniging in
Amsterdam vatten de heren C. Wilg van der Wal en
W.C. van den Brink het plan op een Hilversumse vereniging in het leven te roepen met als doel te wijzen op Gods leiding in de geschiedenis van Vorstenhuis en volk, zodat de band
versterkt zou worden die beiden verbindt.
De oprichting vond plaats op 14 februari van dat jaar in
hotel Hof van Holland. Dadelijk waren er al 95 leden en
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in de loop van dat jaar werden het er 242. Op de eerstvolgende ledenvergadering werden Van den Brink en Wilg
van der Wal tot voorzitter en secretaris gekozen, samen
met nog vier bestuursleden. Koninklijke goedkeuring
volgde op 1 november 1913. De contributie van een gulden moest in 1920 verhoogd worden naar fl. 1,50 en werd
daarna twee gulden. De HCOV kende in de jaren twintig
veel kastekorten. In 1929 bedroeg het tekort fl. 1645,45,
maar in 1934 was er een batig saldo van fl. 80,57. In het
jubileumboekje van 1938 meldde de penningmeester optimistisch dat de vereniging ondanks zorgen financieel
kerngezond was.
De vereniging leidde van meet af aan een actief bestaan.
In 1922 werd een eigen gymnastiekclub opgericht, onder
leiding van de heer Burgwal, waaruit later de Christelijke
Gymnastiekvereniging Odilo is voortgekomen. Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van Hilversum in 1924,
toen koningin Wilhelmina en prinses Juliana op bezoek
kwamen, vormden leden van de gymnastiekclub samen
met de H.G.V. en R.K. Gymnastiek Vereniging Wilskracht
een reusachtige letter W op het Sportpark 9. In 1925
volgde de oprichting van het Christelijk Muziekcorps
onder leiding van C.H. Rijke, later de Christelijke Muziekvereniging Oranje Harmonie. Aanleiding was het bedroevende feit dat van het bestaande ‘neutrale’ muziekcorps bij
voorkomende passende gelegenheden zoo goed als geen nationale

Christelijke Muziekvereniging Oranje Harmonie tijdens het defilé van fanfarekorpsen bij het raadhuis in 1956

liederen werden gehoord 10. In 1927 werd de muziekvereniging verzelfstandigd.

Vaandel
Bij het tienjarig bestaan kreeg de HCOV van een damescomité een vaandel. Een kostbaar en zeer artistiek uitgevoerd
geschenk, wel het mooiste van Hilversum en ook van alle Christelijke Oranjeverenigingen in het land. Al vroeg in het bestaan
van de vereniging werden in de Grote Kerk herdenkingsbijeenkomsten gehouden aan de vooravond van Koninginnedag, een traditie die tot op de dag van vandaag
voortduurt. In de jaren vijftig en zestig waren er filmavonden en opvoeringen van toneelstukken, die steeds
volle zalen trokken.
Een groots opgezette koninginnedagreceptie werd gehouden in 1937 in de lommerrijke tuin van het Palace
Hotel aan de ’s-Gravelandseweg. De Oranje Harmonie
was present om de ruim achthonderd bezoekers in de gepaste sfeer te brengen.
Het jaar daarop werd ter gelegenheid van het zilveren jubileum op 16 februari 1938 een feestelijke receptie gegeven in Gooiland, met vele genodigden en toespraken.
‘s Avonds in de Grote Kerk constateerde voorzitter J.A.
Steinz opgelucht dat het tij was gekeerd, sinds 25 jaar geleden toen gemis aan nationaal besef tot allerlei excessen leidde.
Hij noteerde een groeiende sympathie voor het koningshuis. De HCOV heeft haar werk niet tevergeefs gedaan, aldus
Steinz, die er fijntjes aan herinnerde dat het oprichtingsjaar van de vereniging tevens het herdenkingsjaar van de
100-jarige zelfstandigheid van ons land was, na bittere verdrukking van de Fransche overheersching 11.

Neergang en doorstart
In de jaren vijftig nam het ledental af tot zo’n 400. Dat
had tot gevolg dat het bestuur zich in 1959 in wanhoop
tot de gemeente Hilversum wendde met de vraag om subsidie. Zij kreeg aanvankelijk geen gehoor, omdat uit de
statuten van de vereniging geen ‘uitdrukkelijk cultureel
karakter’ zou blijken. Haar doel, zoals omschreven in artikel 2, te wijzen op Gods leiding in de geschiedenis van vorstenhuis en volk, opdat de band versterkt worde, die beide te zamen
bindt gaf aanleiding tot twijfels bij de raad. Een poging
van de gemeente om subsidie te geven via het inmiddels
opgerichte Hilversums Comité voor Nationale Volksfeesten, en tegelijk tot bundeling van krachten, strandde.
Uiteindelijk kreeg de HCOV in de jaren zestig toch een
jaarlijkse toelage van 500 gulden 12.
Maar in die tijd ging het verder bergaf met de HCOV. Het
hoofd van de Wilhelminaschool, J. Nieuwenhuis, deed
zijn uiterste best om de zaak te redden. Met een groep
jongeren werden toneelstukken ingestudeerd, die in
Gooiland werden opgevoerd, maar het was niet voldoende. In 1969 werd het bestuur ontbonden.
Het was de verdienste van M.N. Looije dat de vereniging
in 1975 een doorstart kon maken. Direct werden de herdenkingsdiensten van 29 april in de Grote Kerk in ere
hersteld. In de volgende jaren slaagde het bestuur erin
steeds weer andere gerenommeerde koren en sprekers
aan te trekken. De Oranje Harmonie was jaarlijks present
en de kerk was steevast tot aan de nok gevuld met zo’n
500 mensen. Het ledenaantal nam langzaam maar zeker
toe; bij het 75-jarig bestaan waren het er 300. Er was dui-
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Huidig voorzitter HCOV Ineke van Ginkel-van Noort (rechts) en penningmeester Linda Scholten-van Ginkel
met het ingelijste Wilhelmus, cadeau van de KBOV t.g.v. 100-jarig bestaan (foto Jos De Ley)

delijk sprake van een nieuw elan. Voorzitter Looije zou
later met veel plezier terugdenken aan de feestavonden
voor leden en andere belangstellenden met muziek, zang,
bingo en ook wel opvoeren van stukken door verschillende toneelverenigingen. Hoogtepunt was volgens hem het optreden
van de Luchtmachtkapel in september 198713.
Ook in de jaren tachtig roerde de vereniging de trom. De
leden hieven op Koninginnedag het glas bij de firma
Wildschut aan de Groest. Het jaarlijkse congres van de
landelijke Bond van Oranjeverenigingen werd in 1981 in
Hilversum gehouden. De HCOV organiseerde vol trots de
bijeenkomst, die plaatsvond in het Comenius College aan
de Bisonlaan. En dan was er nog het 75-jarig bestaan van
de vereniging. Dat werd op gepaste wijze gevierd met een
jubileumconcert in de Zuiderkerk, met medewerking van
de Oranje Harmonie en de Christelijke Koorvereniging
Canate Deo.

Tot de laatste snik
Na het aftreden van voorzitter H.G. van Wagtendonk in
2012 betrokken voormalig secretaris Ineke van Ginkelvan Noort en haar dochter Linda Scholten-van Ginkel de
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posten van voorzitter en penningmeester. Anders was de
HCOV nog voor haar 100ste verjaardag ter ziele gegaan. Iemand
moest het doen, er waren geen andere gegadigden. Bij Ineke van
Ginkel gaf het onvoorwaardelijke ‘oranjegevoel’ de doorslag; ze heeft zelfs in haar eigen huis een klein Oranjemuseum ingericht. Het geeft me voldoening en ik ga door tot
de laatste snik. Dochter Linda voelt de historie zwaar
wegen. De vereniging is al zo oud en al het werk dat de mensen
vóór mij hebben gedaan, kun je niet zomaar weggooien.
Sinds de oprichting is de HCOV lid van de Christelijke
Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, die in 1994
samen met de Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland is opgegaan in de (Koninklijke) Bond van
Oranjeverenigingen in Nederland. De KBOV telt inmiddels ruim 400 lokale leden. Volgens Ineke van Ginkel
hebben destijds nogal wat christelijke Oranjeverenigingen de C uit de naam verwijderd. Zij is dat echter niet van
plan. Hij staat er al sinds 1913 in en het levert je misschien tien
nieuwe leden op, maar net zoveel of misschien wel meer gaan eraf.
De tijden zijn veranderd, het bestuur is klein en doet wat
het kan. Echtgenoot Dolf van Ginkel houdt de ledenad-

ministratie bij en zijn vrouw en dochter bekommeren
zich om het cluborgaan Oranje Contact, dat reeds 34 jaargangen telt en zo mogelijk ieder kwartaal verschijnt. Inmiddels zijn de voornaamste taken beperkt tot het
organiseren van de herdenkingsbijeenkomst in de Grote
Kerk, aan de vooravond van Koningsdag (voorheen Koninginnedag) en deelname aan de kranslegging bij het
Rosarium bij de Dodenherdenking op 4 mei. Voor de
voorzitter zijn de herdenkingsbijeenkomsten echte hoogtepunten.
Aan het honderdjarig bestaan van de vereniging werd bescheiden aandacht besteed. We zijn blij dat we nog bestaan.
De vereniging telt nog honderd leden. Zo’n vier jaar geleden waren er nog tweehonderd, weet mevrouw Van Ginkel,
die al 25 jaar in het bestuur zit. Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit ouderen. Ze overlijden of verhuizen en er komen helaas geen jongeren bij. Het tweetal deed er anders genoeg
aan. Linda opende een Facebook-pagina met verenigingsnieuws (www.facebook.com/hilversumsechristelijke.oranjevereniging). Ook trad de HCOV diverse malen naar
buiten, onder meer via deelname aan de Oranje-tentoonstelling ‘Wij hebben een koning!’ afgelopen voorjaar in
Museum Hilversum en gaf zij acte de présence tijdens de
opening van de tentoonstelling ‘Leven met Oranje’ in het
Instituut voor Beeld en Geluid. Over het honderd jaar
oude vaandel, met gouden tressen en ingewikkelde borduursels, luidde het bestuur onlangs de noodklok14. Het
geld voor de restauratie, tweeduizend euro, zit niet in kas. We zijn
nog op zoek naar een oplossing en hopelijk komt die binnenkort.

Uit Programmaboekje van HCNV
(1981-2009)
Vaste onderdelen:
- kermis (op terrein voor Expohal, vanaf 1997
op terrein voor Dudoktribune Sportpark
i.v.m. scholenbouw, vanaf 1998 op de Groest
en vanaf 2003 het grootvermaak op Langge
wenst)
- muzikale hulde van Hilversumse diverse
muziekverenigingen bij verzorgingscentra
- popfestival Felix III in Herenstraat vanaf
1982
- vrijmarkt Kerkstraat
- antiekmarkt en oude ambachtenmarkt
’s Gravelandseweg
- oranjebal in Gooiland, vanaf 1991 in Anna’s
Hoeve
- kinderfeest en Circus Bongo Dudokpark
- programma’s van buurtverenigingen

Enkele hoogtepunten:

HCNV

1981: Omroepland Concours met negen deel-

Met de 50ste verjaardag van koningin Wilhelmina in het
vooruitzicht wendde burgemeester Lambooy zich op
3 februari 1930 per brief tot een tiental notabelen in de
Hilversumse samenleving met de vraag of een comité
voor de volksfeesten gevormd kon worden. Hem was opgevallen dat er de laatste jaren maar weinig interesse
onder de bevolking was voor Koninginnedag, terwijl deze
in het voorgaande jaar zelfs in het geheel niet in het openbaar was gevierd. Op 19 februari werd het comité in het
raadhuis opgericht, waarbij A.R. Buwalda tot voorzitter
werd gekozen en C.A.M. Dekker tot secretaris. In de statuten (Koninklijke Goedkeuring, 24 mei 1930) stelde het
Hilversumsch Comité voor Nationale Volksfeesten
(HCNV) zich ten doel: het voorbereiden en regelen van volksfeesten op den verjaardag van H.M. de Koningin en andere nationale feestdagen 15.
Het pas gevormde comité vroeg op 7 mei een gemeentelijke bijdrage van 2000 gulden voor de viering van de aanstaande Koninginnedag, die op een zondag viel. Die werd
verkregen voor de maandag daarop. Het programma
voor 1 september begon om 7.45 uur met een rondgang

nemende showkorpsen op het terrein van het
Drafcentrum.
Trabershow, hogedraadwerkers op het Expohalterrein
1983: Breugheldag op pleintje C& A
1990: Corry Konings in Showtent
‘s Gravelandseweg, 1993: Saskia en Serge,
1994: Gert en Hermien, 1996: Marianne Weber
1991: Nikkelen Nelis op Oude Ambachtenmarkt
1993: Freestyle ski-show bij parkeerterrein
Avro-gebouw vanaf 10 meter hoge hydraulische skischans
1996 en 2006: stoomattracties bij raadhuis
2006: Noord-Hollands kampioenschap Living
Statues Kerkbrink en ‘s-Gravelandseweg
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van een of meer muziekcorpsen door de Gemeente, ’s middags
waren er onder meer een optocht van versierde auto’s en rijwielen en draverijen, terwijl op het Sportpark behendigheidswedstrijden voor motoren werden gehouden. Secretaris
Dekker vroeg de gemeente met klem géén entree te heffen voor de manifestaties op het Sportpark, opdat menschen met kleine inkomsten en groote gezinnen ook de gelegenheid
te geven dergelijke volksfeesten bij te wonen. Het credo ‘voor elk
wat wils’ en ‘voor iedereen vrij toegankelijk’ zou altijd het
uitgangspunt van het comité blijven.
Het HCNV heeft vanaf 1931 ook sportwedstrijden op
touw gezet op wat toen ‘Julianadag’ genoemd werd, de
verjaardag van kroonprinses Juliana op 30 april. De wedstrijden werden gehouden op het Sportpark en deelnemers waren leerlingen van het voortgezet onderwijs en
de beide kweekscholen. Onderdelen waren voetbal, hockey, korfbal, tennis (alleen voor meisjes) en een athletischen
Loop over 800 Meter. De leerlingen kregen die dag vrijaf.
Door het comité waren vooraf strenge regels opgesteld
en orde-commissarissen keken toe op de naleving ervan.
Zo waren de tribunes gereserveerd voor het onderwijzend
personeel en werden de leerlingen verzocht zelf zeep en
handdoeken mee te brengen.

gramma voor 29 tot 31 augustus. Daarbij draaide het uiteraard niet alleen om de verjaardag van de koningin
maar werden ook de bevrijdingsfeesten nog eens dunnetjes overgedaan. Het programma werd samengesteld met
het Werkcomité Bevrijdingsfeesten en maar liefst zevenentachtig clubs en buurtcommissies.
Na een plechtige dodenherdenking op woensdag de 29ste
en een mars door de hier gelegerde troepen van het 14e
regiment infanterie plus een vaandel-defilé bij het raadhuis, volgde donderdag een grote (historische) optocht
door het dorp en werd ’s avonds op vele plekken buiten
gedanst. De vrijdag begon met een aubade en werd besloten met een massazang bij Gooiland, waarna het
openluchtspel Vrijheid werd opgevoerd op het Sportpark
(met 200 deelnemers en 5000 zitplaatsen). Van een ‘kater’
zal geen sprake zijn, preludeerde secretaris
Dekker van het HCNV in het programmaboekje. Zingen,
dansen en hossen in de openlucht bevorderen een gezonde slaap en
deze op zijn beurt weer werkkracht en ondernemingslust. En hij
besloot met: Er is ter wereld geen Vorstin naar wie zóó wordt
opgezien als naar onze Landsvrouwe, moeder van een door wereldsympathie gedragen Vorstenhuis.

Versobering
Andere tijden
Medio jaren dertig braken andere tijden aan. Met de 25ste
verjaardag van prinses Juliana in het vooruitzicht maakte
het HCNV zich april 1934 in een brief aan het gemeentebestuur sterk voor het vlaggen op nationale feestdagen.
Het comité propageerde ook via de plaatselijke pers dat
de eenheid der natie uiterlijk gedemonstreerd wordt door eenheid
van versiering van ieders woning. Zo duur was een vlag niet
en je kon ook een kleine kopen, aldus het HCNV, en het
was immers een uitgave ineens voor tal van jaren.
Het comité kreeg enige jaren later steun uit onverwachte
zijde. De kringleider van de NSB-afdeling Gooi-Zuid,
dr. Van Vloten, stelde op 4 februari 1938 aan de gemeente
voor om de leiding van de feesten op 30 april op zich te
nemen. De organisatie van de vele en velerlei soort Oranje- en
Feest-vereenigingen in Hilversum bleek niet by machte op dezen,
voor ons Land en Volk zo grooten dag, ook maar Éen oogenblik een
waarlijk nationale sfeer te scheppen. Hem werd per omgaande
door burgemeester B.H. Bakker onder de neus gewreven
dat de planning voor deze festiviteiten altijd werd gedaan
door het HCNV en de HCOV, die hiervoor in het bijzonder in
het leven geroepen zijn.
Tijdens de bevrijdingsdagen van 1945 en in de weken erna
werd ook in Hilversum uitgebreid feestgevierd. De festiviteiten werden veelal opgezet door de vele buurtverenigingen die Hilversum toen rijk was. Maar tegen het eind
van de zomer werd de tijd rijp geacht voor een algemene
viering. Het HCNV kwam met een zeer uitgebreid pro-
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In haar laatste regeringsjaar vroeg koningin Wilhelmina
om versobering van de viering van haar verjaardag. Het
HCNV liet gehoorzaam de muzikale rondgangen op zaterdag 30 augustus 1947 vervallen en de vijf openbare bals
(de meeste in de openlucht, waarvan een in de Beatrixtunnel) op 1 september mochten niet langer duren dan
tot twaalf uur 16. De Gooi- en Eemlander meldde dat het comité er ondanks alles in geslaagd was het vervlakkend volksvermaak op hoger plan te brengen. Om de interessante
rustpunten (zoals aubade, wagenspelen en massazang)
was een aantal meer uitbundige volksfeesten en wedstrijden geweven. Tijdens de aubade hadden vier meisjes met rode,
witte, blauwe en oranje strikken bloemen aan de burgemeester aangeboden. In de Beatrixtunnel had de jeugd
zich gestort op de jitterbug, foxtrot, wals en tango, waarbij vooral de jitterbug de danskriebel uit de benen wist te verdrijven17.
Het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd het jaar daarop gevierd in een feestweek, van
31 augustus tot 6 september. Het Centraal bestuur van de
Buurtverenigingen organiseerde samen met het HCNV
bij aanvang een kleurrijke optocht door het centrum van
Hilversum. De stoet bestond uit drie delen: een bloemencorso annex reclame-optocht, een gedeelte verzorgd door het verenigings- en organisatieleven en tenslotte een allegorisch gedeelte.
Voor het laatste deel werd om medewerking gevraagd van
de verenigingen Oost en West, Band Nederland-Indië en
de HCOV. Ook werd een speciale Optocht-Commissie in

Programma’s HCNV
uit de jaren
1981-2009

Lunapark aan de Soestdijkerstraatweg,
Expohalterrein

het leven geroepen die de deelnemers om een bescheiden
bijdrage vroeg: motoren en fietsers 1 gulden, auto’s en
wagens 2,50 gulden18.

Eentonigheid
Alle moeite en inzet van het HCNV ten spijt, moest het
gemeentebestuur begin jaren zestig constateren dat er
een zekere ‘eentonigheid’ bij de nationale feestdagen optrad en zij drong er bij het comité op aan die te doorbreken. Daartoe deed het college begin jaren zestig zelf een
ludiek voorstel: waarom niet eens de boerendansgroep
’t Olde Getrouw uit Varsseveld uitgenodigd? De brief was
duidelijk tegen het zere been van het comité, want het
diende burgemeester J.J.G. Boot en de zijnen op 17 augustus 1961 op felle wijze van repliek. Voorzitter
A.C. Nakken en secretaris M.J. Grafhorst somden al hun
activiteiten op en de kosten die het organiseren ervan met
zich meebrachten. De geldmiddelen waren beperkt en de
gemeentelijk garantiesubsidie werd bescheiden genoemd. De ringrijderij met sjezen trok jaarlijks nog zoveel toeschouwers dat het comité geen reden zag deze te
doen vervallen als ‘eentonig’. Dit geldt ook voor de scoo-

Trabershow, hogedraadwerkers op
Expohalterrein (foto HCNV)

terwedstrijden, die drie jaar geleden als nieuwtje ingevoerd en toen
toegejuicht nog steeds een groeiende belangstelling trekken. De affaire liep met een sisser af.
’t Olde Getrouw werd voorlopig op de reservebank gezet.
In 1964 speelde een andere kwestie. Het comité moest tot
haar leedwezen constateren dat de schoolkinderen steeds
moeilijker te motiveren waren om deel te nemen aan de
aubade, die sinds jaar en dag werd gehouden op Koninginnedag. De aubadecommissie heeft een zekere ‘dwang’ moeten
uitoefenen op de onderwijskrachten om de kinderen te laten meedoen. De onderwijskrachten zijn het niet eens met de inhoud van
de liedjes. Verwacht werd dat het gebruik van de Oranje
Zangbundel hierin verbetering zou brengen.
Gebrek aan geldmiddelen speelde zoals altijd een rol.
Medio jaren zestig kwam in de bestuursvergadering een
voorstel ter tafel om grote bedrijven zoals de Schroevenfabriek en PTT om financiële steun te vragen. Voorzitter
Nakken, die in 1964 na jaren trouwe dienst het bijltje erbij
neerlegde, maakte zich zorgen over ongeregeldheden
met de politie tijdens het Oranjebal (dat destijds in Gooiland werd gehouden) Penningmeester Grafhorst was van
mening dat de Expohal voor de jeugd wellicht een meer
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Kermis met grote attracties op Langgewenst, circa 2006 (foto HCNV)

aantrekkelijke locatie was. In 1969 hield ook hij het voor
gezien. De hoofdcommies van het gemeentelijk energiebedrijf was 35 jaar lid van het comité.
Met ingang van 1984 kreeg het HCNV geen gemeentesubsidie (destijds fl. 10.400) meer voor de intocht van
Sinterklaas. De garantiesubsidie voor Koninginnedag van
fl. 5000, waarop het comité nog nimmer aanspraak had
gemaakt, werd ingetrokken en voorlopig één jaar ter beschikking gesteld aan de sinterklaasintocht. De suggestie van het gemeentebestuur om de plaatselijke
middenstand om financiële steun te vragen, werd niet in
dank aanvaard. Het comité zag het als bedelen en wenste
ook geen commerciële karavaan achter de sint. Maar de
gemeente hield voet bij stuk, ook haar eigen financiële
positie was immers in ongunstige zin gewijzigd.

Sinterklaas
Merkwaardigerwijs was het ook weer de organisatie van
de sinterklaasintocht, die het comité in 2008 de das om
zou doen. Oud-voorzitter W.J. H.M. Otten en voormalig
secretaris G.J. van Dasler, respectievelijk sinds 1980 en
1974 bij het comité, kijken er met gemengde gevoelens
op terug.
Otten weet nog goed hoe Sinterklaas begin jaren tachtig
zijn intocht begon in de Vituskerk, die hij onder klokgelui verliet. Uit de wijken kwamen kinderen op versierde platte
wagens, die werden gebruikt voor de marktkramen. Ze gingen in
optocht vanaf het Gooierserf naar de Kerkbrink, waar ze getrakteerd werden. Ook werden tachtig pieten ingezet en door ons verzorgd. Het was een enorm karwei.
In 2008 was de maat vol, zegt Otten, nog steeds een beetje
geëmotioneerd. Het HCNV dat zijn inkomsten verkreeg
uit het jaarlijks verpachten van de kermis in het dorp,
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Living Statues, 2006 (foto HCNV)

kreeg van de – overigens noodlijdende - gemeente het
mes op de keel gezet. Onze pacht-inkomsten werden altijd besteed aan festiviteiten voor de hele gemeenschap. Maar bij de sinterklaasintocht verwachtte de gemeente dat wij óók de
dranghekken, politiebescherming en beveiliging betaalden. Dat
was niet onze primaire opdracht. Het betekende het einde van het
comité.
Oud-NOS-medewerker Otten en voormalig gemeenteambtenaar Van Dasler hebben zich overigens jarenlang
met plezier ingezet voor het comité. Van Dasler: Bij de
opzet van nationale volksfeesten in Hilversum was het HCNV de
bindende factor, het comité zorgde voor de ondersteuning op publicitair en financieel gebied, aanvankelijk voor Bevrijdingsdag
maar later ook voor Koninginnedag en de sinterklaasintocht.
Otten vertelt dat de leden van het comité het hele jaar
door vergaderden, om de twee weken. Over de opzet van
Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), de jaarlijkse sinterklaasintocht en uiteraard over Koninginnedag. Sinds de
laatste op 30 april werd gehouden vormde deze dag de
hoofdmoot op het bordje van het comité. We organiseerden
de muziekoptredens op de Kerkbrink, de Oude Ambachtenmarkt
en de shows op de ’s-Gravelandseweg en het kinderfeest op het Dudokpark. En we zorgden voor financiële steun aan de wijken, die
zélf hun activiteiten opzetten. Ook de traditionele muzikale hulde
van muziekkorpsen aan de verzorgingscentra werd jaarlijks door
ons in gang gezet. Het was het feest der herkenning en alles was
gratis.

Oude ambachten
De vijf heren van het comité waren elke Koninginnedag
vanaf zes uur ‘s ochtends in touw. We wezen de plekken aan
voor de kramen van de Oude Ambachtenmarkt. Daags daarvoor
hadden we al vlaggetjes opgehangen van de Kerkbrink tot op de ’s-

Oude Ambachtenmarkt
op de ’s-Gravelandseweg,
2004 (foto HCNV)

Living Statues, 2006 (foto HCNV)

Gravelandseweg.
Volgens Van Dasler is de Hilversumse Oude Ambachtenmarkt een begrip geworden in Nederland. Gestart in de
jaren zeventig groeide de markt uit tot een manifestatie
met 150 deelnemers uit het hele land en België.
Otten: Toen wij ermee begonnen waren het alleen authentieke
oude ambachten en demonstraties. Bovendien letten we goed op
dat er jaarlijks variatie was in de plaatsing van de kramen. Dat
had tot gevolg dat de mensen op zoek moesten naar hun favoriete
kraam van het jaar daarvoor en dat vonden ze leuk!
Hoogtepunt van het koninginnefeest was voor Van
Dasler de taptoe die in de jaren tachtig ‘s avonds op het
terrein van Drafbaan werd gehouden. Muziekkorpsen uit
het hele land namen deel en ter afsluiting was er steeds
een daverend vuurwerk. Vóór onze tijd waren er ook bijeenkomsten in de Expohal, waar bijvoorbeeld Rudolf Schock optrad.
Festiviteiten met medewerking van de Hilversumse Muziekfedera-

tie, in de geest van de Nationale Taptoe. Wij hebben het zelf nog
gedurende drie jaar gedaan, eind jaren zeventig. Het was een heidens karwei, en ook een reuze kabaal. Toen de Expohal werd gesloopt, was het voorbij.
De heren willen vooral het Oranjebal niet vergeten, dat
eerst in Gooiland werd gehouden, in maar liefst drie
zalen. Vanaf 1991 was het in Anna’s Hoeve, ook voor iedereen
toegankelijk. Er werd een bescheiden entree geheven, maar daar
stond een consumptiebon tegenover. Het was erg gewild. Otten
bewaart er nog een mooie herinnering aan. We deden zelf
niet mee, maar aten aan het eind van de dag een hapje in het restaurant. En dan zag je stuk voor stuk de taxi’s arriveren met jongelui in feestkledij voor het bal. Dat vond ik zo machtig om te zien.
Nog steeds kan de oud-voorzitter niet helemaal vatten
wat er vijf jaar geleden is gebeurd. Jammer dat het zo gelopen
is. We waren al bezig met de verjonging van ons comité. Terugkijkend kun je zeggen dat we eigenlijk een stel gekken bij elkaar

HHT-EP 2013/4 159

Jubileumpresentje voor de leden bij het 100-jarig bestaan
van de HCOV

Stoomattracties, 1996 (foto HCNV)

waren, zo veel vrije tijd hebben we eraan besteed. Rond de feestdagen hadden onze echtgenotes niks aan ons.
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