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Terugblik Juliana- en Bernhardbomen 
 

JAAP GROENEVELD 

 
Op 3 september j.l zijn de nieuwe initialen J en B op het hek voor het voormali-
ge gemeentehuis van Eemnes onthuld om de herinnering aan de geschiedenis 
van de twee inmiddels immense wilde kastanjes le-
vend te houden. Zeventig jaar geleden, op 7 januari 
1937, werden ze daar geplant ter gelegenheid van 
het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. 
Mij werd gevraagd voor dit kwartaalblad een ver-
slag te schrijven van de onthulling. Het leek me als 
initiator echter ook gepast te beschrijven wat er aan 
vooraf is gegaan om tot het plaatsen van deze twee 
nieuwe letters te komen. 
 
Het voortraject 
In 1997 raakte ik betrokken bij de tentoonstelling over de schippersfamilies van 
Eemnes. Door mijn eigen suggestie dat het wel leuk zou zijn om een maquette 
van de haven en de directe omgeving erbij te betrekken zat ik er zelf aan vast. 
Enig onderzoek naar de toestand van de bebouwing voor de Tweede Wereld-
oorlog bracht mij in contact met oude Eemnessers, o.a. de familie Hoogland, de 
familie Rigter die op de verdwenen boerderij woonde links naast het gemeente-
huis, de familie Steenman die hun oude smederij rechts naast de bakkerij van 
Hoogland had en mevrouw Staal van het café. Voor het eerst in 25 jaar kreeg ik 
dieper contact met ‘autochtone Eemnessers’. Een prettige ervaring. Bij het af-
ronden van de maquette wilde ik er nog eens een kenner van toen bij hebben en 
ik heb Antoon van Hees, de kleermaker, gevraagd. Er waren wat opmerkingen, 
maar meer nog allerhande verhalen uit zijn jeugd die boven borrelden aan de 
hand van de maquette, wat ook in de Oudheidkamer nog steeds gebeurt bij an-
dere oudere Eemnessers. Ook was daarbij het verhaal van de twee bomen voor 
het gemeentehuis, het planten en vooral de details van het verdwijnen van de 
hekjes met de letters J en B. Van Hees was namelijk bij toeval ooggetuige van 
het gebeuren en heeft nog een van de daders, die een bekende uit een buurge-
meente bleek te zijn, toegeroepen: ‘Dat had ik niet van je gedacht [naam]!’ 
Bijna tien jaren gingen voorbij totdat we in de redactie van het tijdschrift Tus-
sen Vecht en Eem bedachten om de korte stukjes in de rubriek Lieu de memoire 
(plaats van herinnering) weer op te pakken. Ik had daar wel een onderwerp 
voor: de bijna vergeten Juliana- en Bernhardbomen in Eemnes, die er toen pre-
cies zeventig jaar stonden. Het verhaal werd tegelijk in de maartnummers van 

 
De letters type Georgia, 
hoogte van de letters is 
17,5 cm. 
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2007 van dat tijdschrift en van het lijfblad van de Historische Kring Eemnes 
geplaatst.  
Bij mij ontstond tegelijk het idee om er vanwege die zeventig jaar wat meer 
mee te doen. Zouden de letters niet weer opnieuw aangebracht kunnen worden, 
weliswaar op het huidige hek dat als erfafscheiding dient. Eerst maar eens ge-
polst bij de eigenaar van het pand, erg cruciaal. Ik kwam uit bij Adrie Hoog-
land, die er wel voor te porren was en ook wel wat meer cachet aan de onthul-
ling wilde geven vanuit het restaurant Jazzclub Wakker. Als ‘buurjongen’ van 
het oude gemeentehuis tijdens zijn jeugd heeft hij een bijzondere relatie met het 
gebouw. Ook bij de Historische Kring Eemnes en het Feestcomité, opvolger 
van het toenmalige Oranje Comité, viel het idee om met enig vertoon nieuwe 
letters op het hek aan te brengen in goede aarde. Een klein ‘organiserend 
comité’ werd gevormd met representanten van de betrokken organisaties. Adrie 
Hoogland, Joop Smids (HKE), Eerhard Huiden (FC) en ikzelf als coördinator 
zijn een paar keer bij elkaar gekomen om zaken af te stemmen.  

 
Enkele van de ‘schooljeugd uit 1937’: Voor v.l.n.r.: Joke Ruizendaal, Corrie van IJken-Dop, 
Kees Hensbergen, Arie Hoofd en Mieke Hensbergen. Achter v.l.n.r.: Bertha van het Klooster-
Kuiper, Janny Dop-Ruizendaal en Annie Hoofd-Wiggerts. 
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Verschillende vragen waren er natuurlijk: welke vorm letters? wie maakt ze? 
wie zijn erbij? Mijn voorstel om het op Koninginnedag te doen werd als niet 
geschikt gedacht, maar dit jaar zou er de feestweek zijn. Omdat ik al het idee 
had om zoveel mogelijk ‘leerlingen van toen’ van de scholen van Eemnes erbij 
te betrekken, was de koppeling met het ‘senioren-uitje’ snel gemaakt, vooraf-
gaand aan de busreis, waardoor veel ouderen al in de buurt zouden zijn. De 
vraag was alleen hoe vinden we de oud-leerlingen? Dat werd nog het meeste 
werk. Ik wist van de twee boekjes over de geschiedenis van de twee bijzondere 
scholen. Er staan groepsfoto’s in met namen. Helaas niet van het betreffende 
jaar 1937, maar wel met een paar jaar verschil er omheen. Een oproep in het 
mei-nummer van HKE leverde maar twee reacties op, Kees Hensbergen en Jan 
Eek (Almere). Gewoon maar eens buurten, om te beginnen bij Hensbergen, die 
als voormalig postbode het hele dorp kende. En verder bij iedereen doorvragen 
of men wist waar de mensen gebleven 
waren. Ook naar eventuele broers, 
zussen en klasgenoten die op de foto’s 
waren gemist. Soms werd ik hartelijk 
op de koffie gevraagd.  
Bijna tegen het eind van deze actie 
fietste ik langs de zaal van SWOBEL 
aan de Rutgers van Rozenburglaan. 
Daar zat een heel gezelschap ‘uit de 
doelgroep’ bij elkaar. Bingo! Daar 
moest ik zijn. De spelletjes werden 
onderbroken – overigens geen bingo – 
en ik kon nog een paar mensen toe-
voegen op de lijst. Het resultaat was 
opmerkelijk, een lijst van 88 perso-
nen, ook buiten Eemnes. Er waren 
leuke reacties. Ook sommigen die niet 
meer hier wonen kondigden aan dat ze 
zouden komen. Alle opgespoorden 
kregen een uitnodiging. 
Minstens zo belangrijk waren natuur-
lijk de letters. Er waren, ook bij na-
vraag bij toen bekende smederijen, 
geen gegevens over de letters. Het 
archief van het Oranje Comité uit de 
eerste helft van de vorige eeuw is ver-
dwenen. De oproep om afbeeldingen 
leverde niets op. Het Koninklijk Huis-

 
Krantenknipsel met de anekdote over de ‘jonge 
boeren’, vermoedelijk uit het Utrechtsch Dag-
blad, waarop de familie Hoofd was geabon-
neerd en waarbij een oom werkte (coll. A.J. 
Hoofd). Deze zat geplakt op de achterzijde van 
de tekening naast een gedicht ‘ Bij de geboorte 
van Prinses Beatrix’ dat het verhaal nog eens 
verwoordt. Een kind vraagt aan klasgenoten; 
‘Wat zou toch wel die J en B betekenen?’ Geen 
wist het. Laatste couplet: ‘Ja toch, ’t was Arie, 
die opeens riep: Nou joch – Weet jij dat niet, 
ik wel, ‘k vertel het gauw – Dat is natuurlijk 
voor de Jonge Boeren – ’t Is Jonge Boerendag 
vandaag, wat jouw.’ Die slimmerik was Arie 
Hoofd. 
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archief had geen gegevens, maar verstrekte een monogram van prinses Juliana 
dat in die tijd werd gebruikt. Het leek ons de complexe vorm niet geschikt. En 
comité werd gekozen voor een eenvoudige robuuste letter: type Georgia van 
zodanige maat dat hij goed past bij de vormgeving van het hek. Naderhand 
bleek dat de kindertekening door Arie Hoofd enige gelijkenis vertoont met de 
nieuwe letters, het enige dat we hebben. Een kind dat zo nauwkeurig tekent zal 
ongetwijfeld een gesmede letter in handschriftstijl ook wel als zodanig hebben 
weergegeven.  
Jaap Eek had me al laten weten dat hij de letters wel wilde maken en van een 
rekening wilde hij niet weten. Hij heeft ze met de ophanging nagemaakt van 
houten modellen die ik voor hem had gemaakt. De gebroeders Van Hamersveld 
wilden verder het verzinken en het poedercoaten in een geschikte kleur voor 
hun rekening nemen, evenals het laswerk om ze aan het hek te bevestigen. 
Geen bouten en moeren! De oorspronkelijke letters heetten ‘verguld’ te zijn. 
Niet zeker is of dat met bladgoud was of gewone verguldverf, vermoedelijk het 

 
Tekening ter gelegenheid van geboorte Prinses Beatrix op 31 januari 1938, vermoedelijk door 
Arie Hoofd zelf (coll. A.J. Hoofd). 
 
 



240 HKE jaargang 29 

laatste. Vergulden was echter niet beschikbaar voor de roestwerende coating 
die we voor ogen hadden. De keuze viel op RAL1027, een passend alternatief, 
waarbij Adrie Hoogland het laatste woord had. Na de onthulling is nog wel 
eens gevraagd waarom de letters niet verguld waren. Dat is nu uitgelegd.  
 
Onthulling 
Juist voorafgaand aan de onthulling bleek dat er al aardig wat mensen waren op 
komen dagen waarvan ik wist dat ze destijds bij het planten waren geweest. Er 
bleken er, voor zover ik ze gesproken heb, minstens 22 aanwezig te zijn van de 
lijst met 88 oud-leerlingen. Helaas bleek dat er gedurende het samenstellen van 
de lijst ook inmiddels twee waren overleden, Cornelis Gieskens en Teus Rood-
hart. Anderen moesten helaas wegens de gezondheidstoestand verstek laten 
gaan. 
Chris Houwer, voorzitter van de HKE, memoreerde in zijn toespraak een aardi-
ge anekdote die was boven komen drijven. Na de geboorte van prinses Beatrix 

 
Jannie Dop-Ruizendaal bij de door haar onthulde J (foto P. Houwer). 
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werd er bij het gemeentehuis gezongen door de schoolkinderen van Eemnes. Er 
passeerde op dat moment een journalist die aan de kinderen vroeg: ‘Wat bete-
kenen nu die J en B?’ Er had toen een slimmerik geantwoord: ‘Jonge Boeren.’ 
Nu was het zo dat het organiserend comité even had zitten worstelen met de 
vraag J links, B rechts, of omgekeerd. Het eerste lag voor de hand, maar er 
werd ook beweerd dat ze omgekeerd hadden gehangen. Dit anekdotische voor-
val was het antwoord op de vraag. Als ze omgekeerd hadden gehangen dan zou 
de slimmerik wel gezegd hebben: ‘Boerenjongens’. Het krantenknipsel, dat een 
nuance ander licht op de zaak laat schijnen, is inmiddels ook boven water en de 
tekening bevestigt de volgorde nog eens. 
Burgemeester Van Benthem bracht in herinnering dat de jaren rond het huwe-
lijk moeilijke jaren waren, crisis en oorlogsdreiging. Het huwelijk bracht een 
vleugje vreugde en hoop in de samenleving, een aanleiding om feest te vieren. 
Dat er een paar jaar later nog vijf veel donkerder jaren zouden komen wist toen 
niemand. Hij liet ook blijken het jammer te vinden dat de gemeente afscheid 
had genomen van het oude gemeentehuis. Dat de jaarlijkse aubade terugge-
keerd is op deze plek toont aan dat het oude gemeentehuis een warme plaats 
heeft in de harten van Eemnes. Het in herinnering brengen van de geschiedenis 
van de bomen met de twee letters brengt meer cachet aan de monumentale 
plek. Het voltallige College van B&W was aanwezig.  
Omdat van tevoren niet bekend was wie er op zouden komen dagen, moest er 
even worden geïmproviseerd wie samen met de burgemeester de doeken voor 
de letters zouden wegtrekken. Na een snelle beslissing werden dit Jannie Rui-
zendaal, nu mevrouw Dop en dochter van een wethouder van destijds, voor de 
meisjes om de J en Kees Hensbergen voor de jongens om de B te onthullen.  
Restaurant Jazzclub Wakker bood daarna een toast aan met ‘een glaasje 
bubbels’, waarna al spoedig iedereen zijns weegs ging, de senioren vooral rich-
ting bussen voor het uitje. Omdat er mensen van buiten waren, was de Oud-
heidkamer geopend voor diegenen die nog even na wilden praten. Het College 
van B&W ging de eerste paal slaan voor het gemeenschappelijke kantoor van 
de BEL-gemeenten aan de Zuidersingel. 
In de pers is de onthulling ook onder de aandacht gekomen, o.a. een aankondi-
ging en later een interview met een prominente foto in de Gooi- en Eemlander, 
zelfs in andere edities dan Gooi-Noord. Andere bladen besteedden er ook aan-
dacht aan. Het was een alleszins geslaagde gebeurtenis die in een flits van een 
half uur voorbij was, vergeleken bij de inspanningen van de voorbereidingen. 
Met dank aan de reeds genoemde sponsoren, smederij Jaap Eek, smederij Ge-
broeders Van Hamersveld en Adrie Hoogland, dan wel Jazzclub Wakker.  


