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Lieu de Mémoire 
 

De ‘Juliana- en Bernhardbomen’ in Eemnes 
 

Door  JAAP GROENEVELD 
 
 

Weinigen in Eemnes, laat staan daarbuiten, zijn zich bewust van de geschiede-
nis van de twee inmiddels immense kastanjebomen voor het voormalige raad-
huis bij de oude haven. De bejaarde kleermaker Antoon van Hees maakte me er 
eens op attent. Hij wist zich een en ander in verband met deze bomen te herin-
neren. Bij navraag onder de ouderen van Eemnes kwam ik ook uit bij Wilhel-
mina – zeg maar Mien – Rigter-van Eijden. Het bleek te gaan om twee bomen 
die ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn 
geplant in 1937, de zogenaamde ‘Juliana- en Bernhardbomen’. Precies zeventig 
jaar staan ze op dezelfde plek in blakende gezondheid, maar het had niet veel 
gescheeld of de bomen hadden vroegtijdig het loodje gelegd. Ook bij de oude-
ren blijken inmiddels de herinneringen vervaagd, maar de leggers van de Laar-
der Courant De Bel boden uitkomst. 
Op 7 januari, de dag van het huwelijk, zouden de kinderen van de katholieke 
jongensschool, de meisjesschool en de School met de Bijbel de bomen planten. 
Naar verluid was dat het werk van de jongens. Blijkens de notulen van B&W 
was in december op verzoek van het Oranje Comité ƒ 100 ter beschikking ge-

 
Laarder Courant De Bel 26 maart 1937 (coll. 
Historische Kring Laren). 

 
Laarder Courant De Bel 5 januari 1937 (coll. 
Historische Kring Laren) 
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steld voor de bestrijding van de kosten van de festiviteiten op die dag. Uit De 
Bel bleek verder dat op woensdag 24 maart op initiatief van het Oranje Comité 
hekjes werden geplaatst. Wilhelmina Rigter herinnert zich hoe de hekjes rond 
de bomen eruit zagen. Ze waren groen gelakt en hadden elk vijf boogjes die 
aan een paar cirkels waren vastgemaakt. Elk hekje had een vergulde initiaal. 
Volgens de gangbare posities zal links de J en rechts de B hebben gestaan, hoe-
wel haar herinnering andersom suggereert. Van school naar huis liep ze er al-
tijd langs en ze ging dan door het poortje onder de trap van het gemeentehuis. 
Ze kon de hekjes niet missen in het voorbijgaan. Na haar huwelijk met Jan Rig-
ter heeft ze de bomen kunnen zien groeien, want ze woonde links naast het ge-
meentehuis op de boerderij die in de jaren vijftig is afgebroken. Ze heeft haar 
zonen regelmatig uit de inmiddels gegroeide bomen moeten halen. De hekjes 
waren toen al lang verdwenen. 
Van Hees vertelde dat in 1941 of ’42 een grote groep NSB’ers uit het Gooi 
naar Eemnes was getrokken. Deze organisatie was in Eemnes niet geliefd en de 
actie was kennelijk bedoeld om te intimideren. Er werd onder andere een 
stormloop op het raadhuis uitgevoerd. In de strijd moesten ook de hekjes met 

 
De kastanjebomen onttrekken anno 2006 het oude raadhuis aan het zicht (foto auteur). 
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de ‘aanstootgevende’ J en B het ontgelden. Deze werden met enige moeite ver-
wijderd en onder groot misbaar in de toen nog bestaande eerste havenarm aan 
de overkant van de straat gedumpt. Gelukkig heeft de bende zich niet aan de 
bomen vergrepen. Volgens Van Hees werd er later beweerd dat inwoners van 
Eemnes na enige moeite de letters of de hekjes weer hebben opgevist uit de 
haven, maar dat is allerminst zeker. Een oproep in het kwartaalblad van de His-
torische Kring Eemnes om herinneringen of afbeeldingen heeft niets opgele-
verd. Het Koninklijk Huisarchief bezit ook geen gegevens.  
Het is te hopen dat de bomen als vervaagde herinnering nog lang de omgeving 
mogen sieren. Ze geven extra cachet aan de jaarlijkse aubade op 30 april, die 
sinds verscheidene jaren is verplaatst van het weinig inspirerende huidige ge-
meentehuis naar deze geliefde plek aan de dijk. Dan stijgen er één keer per jaar 
andere klanken op uit het lommer, waar sinds enige jaren met succes de jazz-
muziek in het oude raadhuis regeert. 

De Jaarvergadering voor leden zal worden gehouden op 
 

donderdag 29 maart 
in het Hervormd Centrum aanvang 20.00 uur. 

 
Eerst besteden we korte tijd aan de jaarverslagen van 2006 en 

activiteiten in 2007. 
 

Na behandeling van de gebruikelijke agenda, wordt de aandacht gericht op: 
 

AGRARISCH ERFGOED 
langs Wakkerendijk en Meentweg 

 
Elders in dit nummer leest u meer van de dialezing over dat onderwerp. 


