


Seijst 2000. - Dl.30 beijst 2800-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING, MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG - R.RM RHOEN ciaal en Stedelijk Dagblad' had deaanzet tot deze ontwikkeling gege-ven door op te roepen tot hetinstellen van een 'nieuwe nationalefeestdag (...) die ons allen vereenigt'en legde daarmee de basis vooreen jaarlijks in Nederland terugke-rend volksfeest dat eerst onder denaam &quot;Prinsessedag&quot; en sedert 31augustus 1891 als &quot;Koninginne-dag&quot; bekend staat.^ Deze oproep gedaan in eenUtrechts liberaal milieu om de na-tie te binden en niet verder teverdelen was gericht op een natio-naal feest voor iedereen: Rooms-katholiek, protestant, liberaal. EenOranjefeest werd beoogd dat eenecht volksfeest zou worden ge-dompeld in een saus van het doorde liberalen nagestreefde burger-lijk beschavingsoffensief Verzoe-ning en beschaving zouden de be-langrijkste elementen van denieuwe nationale feestdag moetenworden: Oranje als natiesymboolvoor de Nederlanden. Tot op de huidige dag heeft Oranje de statusvan bindende factor behouden. Verzoening was niet de karakte-ristiek geweest voor de nationalefeesten tijdens de regering van ko-ning Willem in (1849-1890). Dehistorische gedenkdagen: 1863(herdenking van de 50 jarige onaf-hankelijkheid), 1868 (de Slag bijHeiligerlee), 1 april 1872 (de In-name van Den Briel), 1876 (dePacificatie van Gent), 1879 (deUnie van

Utrecht) en 1884 (dedood van Willem de Zwijger) had-den de tegenstellingen Rooms-ka-tholiek en Protestant aan-gescherpt, het antipapisme gevoeden het natiegevoel ernstig ver-zwakt. De dood van de laatste kroon-prins, Alexander (1851-1884),bood ruimte aan het schenken vanalle aandacht aan de laatste (vrou-welijke) telg van het Huis Oranje-Nassau: Wilhelmina (1880-1962),toen pas vier jaar oud. Een kleinmeisje dat gevoelens van vertede- ring opriep met een sterke jongemoeder, koningin Emma (1858-1934), Prinses van Waldeck enPyrmont, de tweede echtgenotevan koning Willem III (1817-1890). Tegen deze achtergrond ishet Utrechts initiatief van 31 au-gustus 1885, de eerste&quot;Prinsessedag&quot;, ook weer niet zoopmerkelijk. Een fee''*&quot; .^ndOranje was een mooi instrumentom het vaderlandse pessimisme nade dood van kroonprinsAlexander 21 juni 1884 te verdrij-ven. Beschaving vooral gericht op dekleine middenstand en de arbei-dersklasse was ook een doelstellingvan de gezeten liberale burgerijmet het Oranjefeest. Natuurlijkniet zonder eigenbelang. In libe-rale ogen waren rust en ordenoodzakelijk naast maximale vrij-heid van handelen voor een ge-stage, maatschappelijke vooruit-gang. Plichtsbesef moest wordenaangekweekt; losbandigheid, ge-







































Seijst 2000. - Dl.30 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING. MR DR VA M VAN DER BURG - R RM RHOEN 2000-11 fraaie potplanten te doen maken,zich presenteren en profileren, zo-als eerst de gymnastiekverenigingHercules op &quot;Prinsessedag&quot; 1896en de zustervereniging Simson opKoninginnedag 1899. Uitgebreidwordt in de Weekbode voor Zeist,Driebergen en Omstreken van zater-dag 26 augustus 1905 de inwonersde raad gegeven: 'Zorg dat uweplanten door het vervoer niet lijden,bindt ze daarom aan door er eenstokje bij te plaatsen, laten die stokjesin geen geval boven de planten uitste-ken, dat ontsierd. Zorg er vooral voordat de potten goed gereinigd zijn.Breng uwe bloeiende planten niet inuwe arm naar het tentoonstellingster'rein, zst ze liever in een mand metwat hooi of mos er tusschen, draag demand tussen u beiden in, de bloemenschudden er dan niet af, als ge ten-minste in de pas loopt. De concurren-tie onderling wordt groot, er mag dusniets van uwe met zorg gekweekteplant verloren gaan.'Ook hier dus een geweldig sterk element in het burgerlijkbeschavingsoffensief De raadge-vingen aan de inzenders zijn nietanders te verstaan. Het bestuurheeft zich ook verzekerd van 'ver-schillende inzendingen van buiten-plaatsen en bloemisten, die 'de aan-trekkelijkheid' van de eerste ten-toonstelling zeer zullen verhogen.Ook wordt de kans totledenwerving voluit aangegrepen:voor 1

gulden per jaar kan menzich als lid opgeven bij de heer'G.F. Kruse, i'&quot; Hogeweg, alhier.' Deopvoedkundige strekking: 'hetkweeken van liefde voor de plantenbij groot en klein' werd onderschre-ven door de beschermheer burge-meester Mr. J.J. ClotterbookePatijn, Heer van Kloetinge, (1859-1922). Verder is op Koninginne-dag 1905 weer een ringrijderij ge-pland, ditmaal op de Boulevard inhet Schaerweijderpark, 's middagsom 2 uur: voor paren intweewielige rijtuigen. Er werd door21 paren deelgenomen: 'enkele rij- tuigen waren fraai versierd.' Vasteprik was 's avonds het concert vanhet Zeister Harmonie Muziek-gezelschap in de muziektent in detuin van Hotel Schneider (thans&quot;Hermitage&quot;, schr.) aan Het Rond.In Austerlitz gaf Mr. J.F. deBeaufort een reprise van 1904. Ditmaal met 'gebak en limonade' voorde kinderen. De in 1905 opgerichte gemeen-telijke zwemplaats aan de Blikken-burgerlaan grijpt Koninginnedag1906 de kans om zich te profileren.De organisatie is in handen van 'deZeister Zwemvereeniging, kort gele-den alhier opgericht.' Het pro-gramma bestaat uit: snel-zwemmen, rugzwemmen, duikennaar een pop, zwemmen met hin-dernissen en tenslotte een panto-mime. De aanvang is s middagsom 2 uur. De capaciteit van dezwemschool was 300 toeschouwersen voor wie het nog niet weet,luidt het kledingvoorschrift: 'Het is





Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANIEVERENIGINC, MR.DR. V.A.M. VAN DER BURG - R PM RHOEN vier meisjes 'een van iedere school'boden de koninginnen 'bouquetten'aan en onder leiding van dirigentVan Zanten werden 'de volksliede-ren' ten gehore gebracht. Koningin Wilhelmina mendevanaf Soestdijk zelf de paarden ennaast haar zat haar moeder Emma'in een panier'. In het volgrijtuigzaten een kamerheer en hofdame.Om 15.30 uur vertrokken 'HunneMajesteiten naar Driebergen vooreen bezoek aan de Dame du Palaisvan H.M. koningin Emma voorAmsterdam, mevr. H.A. Insinger-nemend grootmeesteres van ko-ningin Emma. Ook zij wordt meteen zeer bijzonder koninklijk be-zoek vereerd, waarop de 'Majestei-ten' naar paleis Soestdijk terugke- van de &quot;Oranjevereeniging Zeist&quot;.De Koninklijke goedkeuring volgt25 juni 1912. Het eindpunt vaneen ontwikkeling, het begin vaneen nieuw tijdperk. 5. Een oponthoud vanhunne majesteit en Ko-ningin Wilhelmina en deKoningin-Regentes Emmate Zeist De komst van de jonge koninginWilhelmina en haar moeder ko-ningin-regentes Emma naar Zeist,waar bij het Hotel der Broeder-gemeente (thans geheten &quot;Hermi-tage&quot;, schr.) aan Het Rond eenstop gemaakt .zou worden om depaarden te wisselen, leidde op 28juli 1896, zoals de plaatselijkekrant meldde, in dit fraaieUtrechtse dorp tot 'een voorproefje(...) van het

aanstaande Oranje-feest' op 31 augustus. De waarne-mend burgemeester was volgensprotocol ter begroting aanwezig, I SEPTEMBER 1898 De inhuldiging van H.M. konin-gin Wilhelmina op haar 18' ver-jaardag te Amsterdam werd teZeist gedurende twee dagen ge-vierd: 31 augustus en 1 september.Onderdeel van de zogenaamde&quot;Kroningsfeesten&quot; was het plantenvan een herdenkingsboom middenin het toenmalige centrum vanZeist: het marktplein aan de Voor-heuvel. Deze gebeurtenis had on-der grote belangstelling van hetZeister publiek plaats, getuige defoto. Ook de jaarlijks op dit pleinstaande kraam met poffertjes enwafelen van B. van der Linden wasversierd met vlaggen en het ko-ninklijk wapen. Vanwege          'dien          dollen dronkemansboel' was de kermis inZeist (vroeger tweede Pinksterdag;ook 6 juni - St. Robertus - wordtgenoemd) al in 1853 door de ge-meenteraad officieel afgeschaft,maar in 1876 klaagt de Weekbodevoor Zeist, Driebergen en Omstre- ren. 6. Het planten van eenherdenkingsboom *DeWilhelminaboom* aan deVoorheuvel op het Markt-plein te Zeist.





Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-11 DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE ORANJEVERENIGING, MR.DR. VA.M. VAN DER BURG - R.RM. RHOEN In het voorgaande is vanuit debronnen in het GemeentearchiefZeist de verhouding Zeist enOranje geschetst gedurende de pe-riode 1813-1910, het oprichtings-jaar van de Oranjevereniging teZeist. Zeist als voorbeeld van eendorp op het platteland in de pro-vincie Utrecht. Van 1813 tot 1885 wordt deverjaardag van de koning en deoverige leden van het KoninklijkHuis beheerst door een staal vanprotocollaire elementen: het vlag-gen, de optocht door het dorp vaneen muziekkorps, het zingen vande volksliederen door een koor, dedankdiensten in N.H., R.K. enBroedergemeente kerk en ten-slotte bij spaarzame gelegenhedenhet vuurwerk tot besluit van defeestdag. Na de oproep op 26 juli 1885 inhet Utrechtsch Provinciaal en Stede-lijk Dagblad volgt Zeist in 1886 op31 augustus met een Luxemburg. In 1890 viel deze mo-gelijkheid voor het Nederlandsstaatshoofd weg. Luxemburg kreegeen groothertog uit een andere takvan het Huis Nassau. Koningin-regentes Emma vulde dit &quot;gat&quot; opdoor de instelling in 1892 van deOrde van Oranje-Nassau. Aandeze Orde waren ook medaillesverbonden in goud, zilver enbrons, zodat ook aan verdienste-lijke Nederlanders uit de onderstelagen van de samenleving eenblijk van waardering kon wordenuitgereikt. Traditioneel was de

verjaardagvan de koning een gelegenheidwaarop deze aan zijn onderdanenadeldom en onderscheidingen,ridderorden (&quot;lintjes&quot;) verleende.Ook het zilveren en 40-jarigregeringsjubileum van koningWillem III waren zulke 'algemenegelegenheden'. Ook in Zeist kon in 1907, 1908en 1910 gedeeld worden in devreugde van de &quot;lintjesregen&quot; van koningin Wilhelmina, langzamer-hand ook een geijkt onderdeel vanKoninginnedag. 31 Augustus 1907is aan de heer W.H. Uijlenbroek'alhier werkzaam voor de Koninklijkefabriek van Brons- en Zinkwerkenvan de firma Braat, de eere-medaille,verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons toegekend.' Hetjaar daarop valt precies dezelfdeeer te beurt 'aan den heer J.J.Schumacher, boekbinder bij de firmade Heus en Co, alhier.' Het liberalegemeenteraadslid en apotheker C.Guldensteeden Egeling (1847-1915), die ook overigens plaatse-lijk zeer actief is, ontvangt 1 sep-tember 1910 de benoeming totridder in de Orde van Oranje-Nassau. 8. Zeist en Oranje in de&quot;lange&quot; 19' eeuw: vanlouter ceremonieel proto-col naar volksvermakenop koninginnedag omlijstdoor protocol.






