




Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 stuur grote zorgen. Een ludieke oplossing werdgevonden. In de krant verscheen een medede-ling dat bij gunstige wind op 13 september1938 's avonds om 21.00 uur van de restantenvan de versieringen een vreugdevuur gestooktzou worden achter de Wal muur. En het werdweer feest. Bij mooi weer en de wind van destad af marcheerde Concordia naar het terrein,het publiek liep en zong mee. Donderbussenen Bengaalsvuurwerk werden afgestoken. DeWijkse bevolking, verzameld op de Walmuur,genoot van dit extraatje.'Gelukkige bevolking van Wijk, die zich, ter-wijl de gansche wereld schokt van onrust, weette amuseren met een vuurtje achter den Wal-muur', was de slotzin van het verslag in dekrant. In de daarop volgende jaren was er weinigaanleiding tot feestvreugde. In mei 1943 kwamde voorlopig laatste Wijksche Courant uit: hetpapier was door de bezetter in beslag geno-men. Op 19 mei 1945 kwam de eerste bevrijdings-krant uit, weliswaar in klein formaat en een-maal per week, maar er was weer nieuws.

Festiviteiten in 1945 Toen 31 augustus 1945 in zicht kwam, ver-schenen er opnieuw mededelingen over deviering van Koninginnedag. Het moest weereen groot feest worden: op vrijdag 31 augustusKoninginnedag en op zaterdag 1 septemberzou de herkregen vrijheid worden gevierd. DeOranjevereniging publiceerde het programma.De straten werden weer versierd met groen envlaggen, maar omdat de energievoorzieningnog schaars was, werd de verlichting wel moeilijk want de straatlantaarns brandden nogniet. Zelfs daar werd iets op gevonden. DeOranjevereniging plaatste een verzoek in dekrant aan de inwoners van Wijk om hun lich-ten in de kamers aan de straat aan te doen ende gordijnen open te laten. 'Hierdoor wordtWijk verlicht en door de in de straten aange-brachte versiering en kan men spreken van eenfeestverlichting.' En opnieuw was het stadje op z'n mooist uitge-dost. De Veldpoort van triplex werd weer ge-plaatst, de straten en etalages waren weerprachtig versierd. De grote eensgezindheid on-der de bevolking om na vijf zwarte jaren

eenmooi feest te organiseren was enorm. De klan-ken van Concordia schalden als voorheen van-af de stadstoren en de klokken luidden. Hetwerd een geweldig feest en weer kwamen be-zoekers van heinde en ver om het versierdeWijk te bekijken. De Oranjevereniging was het 'nafeest' van1938 nog niet vergeten. Het sparregroen en pa-pier van de versieringen werd naar de strek-dam aan de Lek gebracht en op de avond van 7september 1945 feestelijk verbrand. AchterConcordia aan marcheerde het publiek naar debrandstapel en toen de vlammen hoog oplaai-den verscheen de brandweerauto, volgeladenmet grote partijen propagandamateriaal uit debezettingstijd, die tot grote vreugde van deaanwezigen in de vlammen werden gegooid.Wijk had zijn vrijheid gevierd en schoon schipgemaakt. E. van Nimwegen-Seggelink doet onderzoeknaar de geschiedenis van Wijk bij Duurstede,in het bijzonder naar de bouw- en bewonings-geschiedenis van de Volderstraat. Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001) 57


