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Een koninklijke droom 

Binnen nu en een paar weken wordt het eerste 
kind geboren van kroonprins Willem-Alexander 
en prinses Maxima. Een heuglijke gebeurtenis 
waar vele Nederlanders naar uitkijken. Vijfen
negentig jaar geleden wachtte men ook in span
ning de geboorte van een koninklijke baby af. 
Op 30 april 1909 werd prinses Juliana geboren 
te Den Haag, dochter van koningin Wilhelmi
na en prins Hendrik. Het hele land vierde feest. 
Ook in Loenen werd deze geboorte uitgebreid 
gevierd. Enkele weken voor de geplande 
geboorte werd de gemeenteraad in kennis 
gesteld van de plannen van de Feestcommissie 
van de Vereeniging 'Koninginnedag'.1' Het 
voorlopige programma was als volgt vastgesteld: 
"A. Aankondiging door twee herauten te paard 
(costuums 16de eeuws) zodra het heuglijke feit 
bekend is. B. Festiviteiten, te houden op een 
nader te bepalen dag, ca. 14 dagen daarna. 
Deze festiviteiten zullen bij voldoende mede
werking, (moreel en financieel) vermoedelijk 
bestaan uit: 

1. Aubade door de schoolkinderen van alle 
scholen 
2. Onthaal dezer kinderen. 
3. Goochelaar voor de kinderen in het gebouw 
der R.K. Werkliedenvereeniging (zie afb. op 

pag- 5) 
4. Gecostumeerde optocht met een historisch 
karakter, n.l. voorstellende den intocht van 
Prins Willem van Oranje in 1813, waaraan 
minstens 70 personen zullen moeten deelne
men. Des avonds dezelfde optocht, doch met 
fakkellicht 

5. Concert 
6. Vuurwerk." 
Het Loenensche fanfarecorps zou het een en 
ander begeleiden. De feestcommissie was al 
bezig geweest met het verkrijgen van de beno
digde financiële middelen door middel van een 
intekenlijst. Hiermee was reeds fl. 300,— opge
haald, maar de gemeenteraad werd verzocht 
"eene zo mogelijk ruime bijdrage te willen toe
kennen" om alle uitgaven te kunnen dekken. 

Pas twee weken na de feestdag —eerder was er 
geen raadsvergadering geweest- zou de raad 
besluiten een bedrag van fl. 25,- bij te dragen. 
Op 30 april was het dan zover. 
De Commissaris van de Koningin van Utrecht, 
F.D. Schimmelpenninck, berichtte de gemeen
teraad per telegram over de geboorte: 
"Regeerings-telegram ontvangen te Loenen 30-
4-1909 te 10.35 uur voormiddags. 
Hierbij heugelijke tijding. Prinses geboren". 

Een koninklijke droom, 

ansichtkaart ter gelegenheid 

van dl geboorte van prinses 

Juliana. Koningin Wilhel

mira buigt zich liefdevol over 

de koninklijke wieg. Haar 

echtgenoot, Prins Hendrik, is 

afgebeeld op het schilderij 

aan de muur achter haar. 

Coli. W.Mooij 
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Het Raadhuis vari Groonenburg. 
Gafe-Jieshuranf, boenen a d Vecht, 

cPracktige lommerrijke Speeltuin. 
Gelegenheid voor <Pe?ision. 

P. BAKKER Wz,, 

Bonds-hotel Het Raadhuis 

van Croonenhurg, 

in de tekst 'hotel hakker 

genoernd\ca 1910. 

Coll. W.Mooij 

De feestcommissie koos donderdag 13 mei uit 
als datum voor het Juliana-feest. In een brief 
van 6 mei verzocht zij de gemeenteraad de ver
schillende caféhouders in Loenen te vragen 
geen sterke drank te schenken op de feestdag. 
Vijf dagen later stuurde zij de gemeenteraad 
weer een brief, dit keer met de uitnodiging aan
wezig te zijn bij het hoofdnummer van de feest
dag, de historische optocht, 'welke aanvangt 
met een samenspraak van het Algemeen Bewind, 
welke te l'/4 uur des middags zal plaats hebben 
in de tuin van 'het Raadhuis van Croonen-
burgh' (het huidige kantoor van Tupperware). 

Niet alleen de gemeenteraadsleden genoten 
van deze optocht en de andere festiviteiten op 
16 mei. In een brief aan haar kinderen bericht
te mevrouw Bouwhuisen-Fluijt hoe de gewone 
inwoners van Loenen deze bijzondere dag 
ervaarden. Mevrouw Bouwhuisen woonde 
sinds 1904, na een verblijf van 30 jaar in Den 
Haag, weer in haar oude dorp Loenen.2) Het 
tijdsbeeld dat uit deze brief spreekt, is zo beel
dend, dat de brief hier integraal is opgenomen: 
"Wat heeft men in Den Haag prachtig en 
gloedvol feestgevierd. Zóó had ik het mij niet 
kunnen indenken. Maar toch, ieder oprechte 
vaderlander heeft bij deze gebeurrenis in zijn 
binnenste kunnen gevoelen, hoe het Oranje-
bloed nog door de ad'ren stroomde. Heel wat 
tranen van dankbaarheid zijn er geschreid. 
Mocht de Heere God verder Zijn onmisbaren 
zegen gebieden over ons geliefde Vorstenhuis, 
en mocht mijn lieven kleinzoon het Oranje 
dragen tot in lengte van dagen. Nu, we hebben 
j.l. donderdag alhier de groote feestdag gehad; 
in aanmerking genomen dat we maar platte-
landsch bewoners zijn, zag het dorp er kranig 
uit. Toen ik te zes uur het bed uitstapte, wap
perden de vlaggen al links en rechts. Acht uur 
ging N. de deur al uit 3) , en al spoedig trokken 
de schoolkinderen naar het feestgebouw (zie 
afb.). De optocht van 460 kinderen rijk met 
oranje versierd met hun vlaggen en vaandels, 
begeleid door het fanfarekorps was lief en 
indrukwekkend. Toen N. na afloop te half een 
thuiskwam hebben we vliegensvlug gegeten, 
want te half twee begon de historische 
optocht. Verbeeld je, de terugkeer van prins 
Willem (zoon van prins Willem V), en daarna 
als Koning gekroond te Amsterdam. Loenen 
stelde 's Gravenhage voor. Het Hotel Bakker 4> 
was de Kneuterdijk (er hing een bordje aan), 
vanwaar de Prins op het balcon tot het volk 
sprak, nadat Z.K.H, eerst te Scheveningen 
(Nieuwersluis) door matrozen van een oor
logsschip is afgehaald. De optocht was zeer 
mooi, en keurig gecostumeerd. 's Avonds illu
minatie. Alleraardigst voor dorpsmenschen, 
dat moet je niet vergeten. Ik hield zoolang de 
oude juffrouw gezelschap 5>; het was daar een 
gezellig zitje, want schuin tegenover tante 
stond een mooie poffertjeskraam <>), die goede 
zaken maakte. N. was den geheelen dag op 
sjouw, met de nichtjes en aanverwanten. Zin-
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gen en hossen totdat ze allen heesch thuiskwa

men. Rinze was bij de optocht commissaris 

van orde (te paard). Het is gelukkig zonder 

ongelukken afgelopen. Omstreeks één uur 

gingen we naar bed. Den volgende dag heeft 

de Bürgern, alle schoolkinderen op poffertjes 

getrakteerd, waarbij Zijn edele tegenwoordig 

was 7>. Aardig hè." 

Een grootse feestdag voor Loenen volgde dus 

op de geboorte van het prinsesje. Hoe Loenen 

de geboorte van de aanstaande koninklijke 

baby van Willem-Alexander en Maxima zal 

vieren..., de tijd zal het leren. 

Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij 

NOTEN: 

1. Brief aan de raad der gemeente Loenen d.d. 10 april 

1909, afkomstig van de feestcommissie van de 

Vereeniging Koninginnedag, getekend door L. Edema, 

voorzitter en A.Kruseman, secretaris. Gemeente-archief 

Loenen. 

2. Brief d.d. 16 mei 1909. Deze brief ontving Willem Mooij 

op 3 aprii 2003 van de achterkleindochter van Petronella 

Johanna (roepnaam: Pietje) Bouwhuisen-Fluijt, mevrouw 

E. Brongers-Bouwhuisen. 

3. N. was haar dochter Nelly, onderwijzeres, met wie zij 

samenwoonde. Nelly was verloofd met onderwijzer Rinze 

Bakker. 

4. Hotel Bakker was bondshotel 'Het Raadhuis van 

Croonenburg' (nu: hoofdkantoor van Tupperware). 

Pieter Bakker was van 26 April 1902 tot 6 juni 1911 

logement- en stalhouder van dit hotel. 

5. 'De oude juffrouw' is de weduwe Ligtvoet. Deze woonde 

in bij haar dochter en schoonzoon, Annemie en Everr 

Fluijt, in het huis tegenwoordig Dorpsstraat 64. 

6. De poffertjeskraam stond op het Kerkplein. Voor 

staangeld op het plein betaalde de eigenaar fl. 10,- aan de 

kerkvoogdij van de hervormde gemeente. 

7- De betreffende burgemeester is E.A.H.A.van de Velde. 

Hij werd bij koninklijk besluit van 25 februari 1909 

benoemd rot burgemeester, legde op 3 maart de eed af en 

zou burgemeester blijven tot zijn overlijden op 26 

december 1933. 

Een foto van mevrouw 

Bouwhüisen-Fluijt, oktober 

1951. Coll. familie Fluijt. 

Het gebouw van de R.K. 

Werkliedenvereniging St. 

Joseph aan de Rijksstraatweg. 

Dit pand werd in de jaren 

zeventig van de 20ste eeuw 

gesloopt. Op dezelfde plek 

staat nu het pand van 

makelaardij De Compagnie. 

Coll. Gemeente-archief Loenen 


