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Voorzijde van de feestwijzer ter gelegenheid van koninginnedag 1921 



Woord vooraf

Wij, het bestuur van Stichting ‘Oranjedag’ Veenendaal, beschouwen het als een voorrecht om 
u, de inwoners van Veenendaal, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Stichting 
‘Oranjedag’ het boekje Met Vlag en Wimpel aan te bieden. Historische Vereniging Oud 
Veenendaal is zo bereidwillig geweest ons op dit terrein met haar onschatbare kennis terzijde 
te staan. HVOV-bestuurslid Ineke van Schuppen heeft veel speurwerk verricht eer zij de 
inhoud van dit boekje aan het papier kon toevertrouwen. Wij zijn zowel het bestuur van de 
Historische Vereniging als haar als auteur zeer erkentelijk voor hun medewerking.

Zonder iemand in ons bestuur tekort te willen doen, willen wij toch in het bijzonder ons 
inmiddels overleden oud-bestuurslid Bert Stomphorst noemen. Wij zijn dankbaar, dat hij 
zoveel materiaal heeft bewaard, waardoor belangrijke elementen uit het verleden van onze 
stichting achterhaald konden worden. 

Wij wensen u veel leesplezier en wij hopen in de toekomst de inwoners van Veenendaal nog 
lang een jaarlijks terugkerend, boeiend programma rond Koninginnedag aan te kunnen bie-
den.

Bestuur Stichting ‘Oranjedag’ Veenendaal
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Kroningsfeesten 1898
De foto is gemaakt op het terrein van de VSW aan de Zandstraat
(collectie Hennie Henzen)



ook aanwezig zijn, wordt besloten met het 
opgewekt zingen van enige coupletten van 
‘Wien Neerlandsch Bloed’, het toenmalige 
volkslied.

Een deel van de gelden wordt bestemd voor 
het huldeblijk aan koningin Emma, waarbij 
het deel van Gelders Veenendaal wordt 
afgedragen aan de gemeente Ede. In de ver-
gadering van 28 juli 1897 wordt al een ver-
zoek ontvangen van de Provinciale 
Utrechtsche Commissie van het Huldeblijk 
aan H.M. de Koningin-Regentes om de bij-
drage diezelfde zomer nog te storten. Na 
stemming wordt besloten om 5% van het 
voor de Kronings feesten ingetekende 
bedrag over te maken. Voor Stichts 
Veenendaal betekent dat ƒ 90,– en voor 
Gelders Veenendaal ƒ 20,–.

Op 26 november 1897 wordt een voorstel 
voor de feestelijkheden gepresenteerd, 
want de tijd begint te dringen. Op het pro-
gramma staan een godsdienstige plechtig-
heid, versiering en verlichting der straten, 
armen uitdeling, kinderfeest, herinnerings-
boom, optocht, volksspelen, muziek en 
vuurwerk. Daar de markt te klein is voor 
alle feestelijkheden, laat men het oog val-
len op een ruim perceel weiland buiten het 
dorp, nl. de weide aan de vaart achter de 
Doleerende Kerk in huur bij Jan van de 
Hoef. Eén van de leden verzoekt de voor-
zitter “er naar te willen streven om alle 
feestelijkheden van dien aard te doen zijn, 
dat zij niemands zedelijk of godsdienstig 
gevoel kunnen kwetsen”.

Op 20 december 1897 vindt weer een alge-
mene vergadering van de hoofd- en de 
buurtcommissies plaats in ‘Sociëteit 
Amicitia’, die maar liefst wordt bijgewoond 
door 67 leden. Nog steeds lukt het niet een 
datum voor de festiviteiten vast te stellen. 
Het programma krijgt een definitief karak-
ter. De armenuitdeling bestaat uit het uitrei-

ken van kleding, dekens en dergelijke. Er 
moeten nauwkeurige lijsten worden 
gemaakt om de behoeftigen in iedere buurt 
te registreren. Ook de bewoners van het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis komen 
ervoor in aanmerking, terwijl een extra 
feestgeschenk zal worden uitgereikt aan de 
hoogbejaarde Pieter van Wakeren, de enige 
in Veenendaal wonende oudstrijder van 
1830. 

Iedere wijk krijgt ƒ 25,– uit de kas voor de 
versiering en de verlichting, met dien ver-
stande dat Gelders en Stichts Benedeneind 
met het oog op hun ligging als één wijk gel-
den. Aan het gemeentebestuur zal vergun-
ning worden gevraagd om op de Markt een 
herinneringsboom te mogen planten.

Op de algemene vergadering van 21 febru-
ari 1898 zijn 59 leden aanwezig. Er is 
bericht van de Gemeente Veenendaal dat 
een subsidie van ƒ 150,– is goedgekeurd 
door de Raad. Helaas heeft de gemeente 
Ede heeft de aanvraag om subsidie afgewe-
zen. Nu wordt besloten dat Gelders en 
Stichts Benedeneind ieder ƒ 25,– voor de 
versiering krijgen. De vergunning tot het 
planten van een boom op een nader aan te 
wijzen plaats op de Markt is verleend. Het 
aanbod van de heer Van den Poel om uit 
zijn kwekerij een fraaie linde voor dit doel 
af te staan, wordt dankbaar aanvaard. De 
voorzitter deelt mee dat in plaats van één 
twee dagen feest zal worden gevierd. Het 
programma is te lang om in één dag af te 
werken. Tevens zal een borstbeeld van de 
koningin worden aangeboden aan het 
gemeentebestuur ter plaatsing in de 
Raadszaal. Er dreigt een tekort op de 
begroting, maar enige gegoede ingezete-
nen zullen worden bezocht ten einde hen 
tot een extra gift te bewegen. De vergade-
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Oprichting

Pas in 1989 wordt de juiste datum van 
oprichting van de voorloper van de huidige 
Stichting ‘Oranjedag’ vastgesteld. Bert 
Stomphorst, jarenlang secretaris en daarna 
voorzitter van de stichting, duikt na zijn 
pensionering in de archieven en in het 
archief van Amerongen vindt hij de sleutel 
tot het geheim. In een uitgave van De 
Amerongsche Courant ontdekt hij dat op  
1 februari 1904 de statuten officieel worden 
vastgesteld tijdens een openbare vergade-
ring. De heren Vos en Van der Kaay worden 
tot eerste en tweede voorzitter van de 
Vereeniging ‘Oranjedag’ benoemd, de heren 
Heringa en Silvergieter Hoogstadt tot eerste 
en tweede secretaris en de heren 
Stuivenberg en Van der Veer tot eerste en 
tweede penningmeester.

Na de tweede wereldoorlog, op 12 februari 
1946, wordt in hotel ‘De Korenbeurs’ op 
verzoek van de Centrale Buurtverenigingen 
de vereniging ‘Oranjedag’ opnieuw opge-
richt. Men is van mening dat er bij eventu-
eel te organiseren volksfeesten op bredere 
basis overleg moet kunnen worden 
gepleegd. Deze vereniging wordt opgericht 
voor een periode van minder dan 30 jaar, 
dus tot 11 januari 1976. Het oude bestuur, 
met als voorzitter de heer J. Stip, treedt af, 
omdat het al enige tijd van mening is dat 
zijn taak aan jongeren overgedragen moet 
worden. Het nieuwe bestuur neemt plaats 
achter de bestuurstafel.

Maar zo simpel gaat het toch niet. De kop 
van het artikel in de Veenendaalsche 
Courant van vrijdag 15 februari meldt: “Een 
eigenaardig Verloop”. De betrokken journa-
list leeft zich uit: Na deze historische plaats-
verruiling ontspon zich een eigenaardige en 
drukke discussie. Allen waren het er ten 
slotte over eens dat een nieuwe vereeniging, 

met betalende leden, moest worden opge-
richt. Volgens het nieuwe bestuur uit de 
buurtver. zou dan per gezin, per jaar ƒ 1,– 
moeten worden betaald en die geen lid van 
een buurtver. wasƒ 5,– per gezin. Hierna 
zou de secretaris, de heer van Kampen, van 
de nieuwe ver. een candidatenlijst voorle-
zen, om te komen tot het verkiezen van een 
bestuur. Nu kwamen de tongen echter los 
en de verschillende sprekers waren het er 
echter in het geheel niet mee eens dat het 
oude bestuur moest verdwijnen. Het slot 
van het liedje was dat het oude bestuur zich 
in de “raadkamer” terugtrok om gezien en 
gehoord de verschillende meeningen, een en 
ander te beraadslagen. Toen het oude 
bestuur weer in de vergadering terug 
kwam, werd zij met een geweldig applaus 
ontvangen. De heer Stip deelde daarop 
mede, dat het oude bestuur wel wilde aan-
blijven, doch dat er dan 8 nieuwe leden zou-
den worden bijgekozen en dat dezen later 
de taak van het oude bestuur zouden over-
nemen. Dit vond grote instemming in de 
vergadering en aldus werd besloten. 
Voorzitter van Erk, Secr. Van Kampen en de 
anderen nieuwe bestuursleden, stonden 
weer van de tafel op en, onder groote hilari-
teit, nam het oude bestuur weer haar plaats 
in.”

Het bestuur bestaat nu uit vijftien leden, nl. 
J. Stip, 1e voorzitter, 
D. Blankespoor 1e secretaris, 
H.M. van Schuppen, 1e penningmeester, 
H.P. Holboom, 2e voorzitter, 
C.C.M. van Rijswijk, 2e secretaris,  
B.H. de Lange, 2e penningmeester,  
W.J.J. Keman, A. Middelhoven,  
H. Middelhoven, M. Mondria,  
W. van Oostenbrugge, Ant. De Ruiter,  
W.A.J. van Son, N.H.G. Vlug en  
W. van de Weerthof.
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Op 2 juli 1946 wordt een officieel verzoek 
bij Hare Majesteit ingediend, waarin ver-
meld wordt, “dat de leden der vereeniging 
hebben besloten hare erkenning als rechts-
persoon aan te vragen”. Twee verklaringen 
betreffende de bestuursleden worden inge-
sloten: een verklaring van de burgemeester 
van Veenendaal, dat er zijnerzijds geen 
bezwaren bestaan en een verklaring van 
politieke betrouwbaarheid, afgegeven door 
de districtsvertegenwoordiger van de 
Politieke Recherche. Op 10 maart 1947 
komt het Koninklijk Besluit af, waarbij de 
statuten worden goedgekeurd en de 
Vereniging ‘Oranjedag’ rechtspersoonlijk-
heid verkrijgt.
 
De Vereniging ‘Oranjedag’ bestaat dus tot  
11 januari 1976. Voor het oprichten van een 
stichting is geen koninklijke goedkeuring 
nodig, maar slechts een inschrijving in het 
stichtingsregister bij het Ministerie van 
Justitie. Op 28 juni 1977 wordt op kantoor 
van notaris Grasser een nieuwe stichting in 
het leven geroepen: Stichting ‘Oranjedag’ 
Veenendaal. De stichting wordt opgericht 
voor onbepaalde tijd. De heren van Dijk, 
Stomphorst en Van Offeren zijn respectieve-
lijk voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het overige bestuur wordt gevormd door de 
heren Blankespoor, Van Eden, Diepeveen en 
Van den Ham.

Het eerste begin                                   

Op 27 oktober 1896 komt op uitnodiging 
van het hoofd der gemeente Veenendaal, 
Jhr.mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck, een aan-
tal heren bijeen. Zij vertegenwoordigen de 
Veense fabrieken en scholen; het doel van 
de bijeenkomst is een commissie samen te 
stellen die de festiviteiten rondom het natio-
nale kroningsfeest in 1898 zal organiseren, 
de ‘Wilhelminavereeniging’. De heer Van 
Asch van Wijck wordt tot erevoorzitter 

benoemd en de heer Thomas Spencer Elce 
wordt gekozen tot tijdelijk voorzitter.

Op 16 november 1896 roept de heer 
Spencer Elce de commissie in Sociëteit 
‘Amicitia’ voor de tweede maal bij elkaar en 
wordt het definitieve bestuur gekozen. De 
heer Van der Kaay wordt voorzitter, de heer 
Van Woudenberg vice-voorzitter, de heer 
Sandbrink eerste secretaris, de heer J. van 
Schuppen tweede secretaris en de heer 
Hootsen penningmeester. De totale commis-
sie bestaat uit 22 heren.

Om het feest zo goed mogelijk te laten ver-
lopen, wordt Veenendaal in wijken verdeeld 
en dat zijn er in die jaren niet meer dan 
twaalf:

  1. Hoofdstraat, 
  2. Markt en Kerkewijk,
  3.  Hooge en Lage kant, Groenewoud, 

Achterstraatje, Helling en Verlaat, 
  4. Achterkerk, Molenpol en Duivenweidje, 
  5. Gortsteeg, 
  6. Engelsche Stad, 
  7. Zandstraat en Panhuis, 
  8. Benedeneind (Stichts) 
  9.  Benedeneind (Geldersch) en Kreupele 

Buurt, 
10. Nieuwe Buurt, Vijgendam en Gelderland, 
11. Boveneind en de Klomp, 
12. Nieuwenweg en Vendel. 

Elke wijk vormt een subcommissie van vijf 
leden. Iedere bewoner moet op een lijst 
intekenen voor een wekelijkse of maande-
lijkse bijdrage. Het geld wordt via de 
Algemene Penningmeester op een rekening 
bij de Rijkspostspaarbank gestort.

Een probleem is nog wanneer het feest 
gevierd moet worden: op 31 augustus of 
juist een paar dagen later of eerder? Men 
komt er niet uit. De vergadering van 14 
december 1896, waar alle buurtcommissies 
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ring wordt weer besloten met het zingen 
van enige vaderlandse liederen.

De vergadering van de hoofdcommissie 
op 11 mei 1898 wordt geheel gewijd aan 
het bepalen van de feestdatum. De eerder 
vastgestelde data, donderdag 1 en vrijdag 
2 september, worden om diverse redenen 
minder geschikt geacht. Woensdag en don-
derdag komen beter uit, maar op woensdag 
31 augustus, 7 of 14 september kan het 
muziekkorps van de fabriek der firma Van 
Schuppen niet spelen. De voorzitter en 
secretaris krijgen de opdracht mee om als 
nog te trachten op een of andere wijze de 
medewerking van het korps op woensdag 
te verkrijgen.

In de vergadering van 1 juni 1898 deelt de 
voorzitter mee dat het gelukt is de harmo-
nie op 7 september te laten optreden. De 
definitieve data worden dus woensdag 7 en 
donderdag 8 september. Op 6 juli blijkt dat 
de inrichting van het feestterrein de begro-
ting behoorlijk te boven gaat. Op 3 augus-
tus wordt besloten het feestprogramma te 
laten drukken door de heer Schetzer. Hij 
levert 100 exemplaren gratis voor de com-
missieleden en de overige worden verkocht 
voor vijf cent per stuk. 

Op de algemene vergadering van 8 augus-
tus zijn 68 leden aanwezig. Baron Taets van 
Amerongen uit Renswoude biedt twee 
vrachten sparrengroen ter versiering aan en 
hoewel zijn gift dankbaar wordt aanvaard, 
is een Veense geen Veense als toch niet 
wordt geprobeerd er vier vrachten van te 
maken. Alle details van het programma wor-
den uitgebreid besproken. Hoewel er met 
de diverse wedstrijden mooie prijzen zijn te 
winnen, hebben zich nog te weinig deelne-
mers opgegeven. Voor het aanbieden van 
de Wilhelminaboom zullen het gemeentebe-
stuur en de leden van de raad door de com-
missieleden ten gemeentehuize worden 

afgehaald. De bijbehorende oorkonde zal 
door autoriteiten en commissieleden wor-
den getekend. Weer wordt de vergadering 
besloten met het zingen van enkele natio-
nale liederen.
De laatste vergadering voor het feest wordt 
gehouden op 31 augustus 1898, de dag dat 
koningin Wilhelmina meerderjarig wordt. 
Aanwezig zijn 66 leden. De subcommissies 
zullen ieder een eigen kleur lint krijgen ter 
herkenning bij de verschillende onderdelen. 
De voorzitter wijst er nogmaals op dat de 
gratis plaatsen op de tribune voor de com-
missieleden uitsluitend voor persoonlijk 
gebruik zijn en niet aan anderen mogen 
worden gegeven. Enkele dames onderwijze-
ressen worden, als dank voor het vervaardi-
gen van vaandels voor de verschillende 
scholen, benoemd als leden van de commis-
sie voor het kinderfeest. Er wordt gevraagd 
of de commissieleden bij het planten van de 
boom met hoge hoed en witte das moeten 
verschijnen, maar de heer Sandbrink toont 
zich een tegenstander van bedoeld hoofd-
deksel en na stemming blijkt dat de meer-
derheid in dit opzicht vrij wil blijven.

Er ontstaat een discussie, omdat de 
Hoofdstraatcommissie van plan is de straat 
voor de huizen van de bewoners die niets 
hebben bijgedragen niet te illumineren. De 
discussie eindigt in een bevredigende oplos-
sing, hoewel de secretaris helaas niet ver-
meldt welke. De heer R.G. Bos wordt, als 
waardering voor het feestlied dat hij heeft 
geschreven, benoemd tot erelid van de 
commissie voor het kinderfeest.

De verschillende toasten die nog worden uit-
gebracht op het komende feest worden 
onderbroken door een verrassingsoptreden 
van het muziekkorps van de fabriek van 
D.S. van Schuppen. De secretaris notuleert: 
“Nog geruimen tijd blijft men bijeen, om, 
onder begeleiding van gemeld korps, in nati-
onale zangen uiting te geven aan de stijgen-
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hoven en C. Bolderman. Behalve de gebrui-
kelijke activiteiten op Koninginnedag vin-
den op het feestterrein aan de Kanaalweg 
volksspelen plaats, waarvan jongens boven 
de achttien van nu alleen maar kunnen 
dromen. Biggenvangen bijvoorbeeld! Op 
een omrasterd stuk terrein wordt een aan-
tal biggen losgelaten, dat door de deelne-
mers gevangen moet worden. En wat te 
denken van blaasvechten: met een var-
kensblaas moeten twee deel nemers probe-
ren elkaar van een balk af te slaan. En 
natuurlijk het bekende driebeenlopen: het 
linkerbeen van de ene deelnemer wordt 
aan het rechterbeen van de andere deel-
nemer vastgebonden. En dat alles wordt 
traditioneel afgesloten door een groots 
vuurwerk.

Jubileumjaar

Het jaar 1923 is een jubileumjaar: het  
25 jarig regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina wordt gevierd.
Op 8 januari wordt een vergadering bijeen-
geroepen met de heren die als lid van het 
erecomité zijn uitgenodigd. Pastoor Van 
Roojen en de heren J. Bottenheim, J.P.C. 
Leinweber, J.L. Feitz, W. van Schuppen,  
J. van Schuppen, W. Roessingh, H.M. van 
Schuppen, F. Doorn, J.H. van Schuppen, 
M.H. van Schuppen, J.G. van Burck,  
G. Veldkamp en H.C. Heij hebben de uitno-
diging aanvaard en zijn aanwezig. Onder 
degenen die voor de eer hebben bedankt, 

zijn de hervormde predikanten 
ds. De Geus en Ds. Jongebreur. 
Ds. Berends, gereformeerd 
 predikant, heeft de uitnodiging 
in eerste instantie aanvaard, 
maar hij trekt zijn toezegging 
weer in. Over deze mededeling 
wordt ruimschoots van 
gedachten gewisseld, daar er 
geruchten circuleren over de 
oprichting van een Christelijke 
Oranje vereniging. De heer De 
Geit vraagt zich af hoe bestuur 
en erecomité het best kunnen 
samenwerken en stelt voor om 
subcommissies in het leven te 
roepen die door beiderlei leden 
geleid kunnen worden. Ook al 
in 1923 wordt voorgesteld tij-
dig reclame te maken voor de 
feestelijk heden in de plaatselij-
ke kranten. Is het bestuur bang 
dat zelfs in een kleine plaats 
als Veenendaal met zijn arbei-
dersbevolking mensen niet 
zouden willen deelnemen aan 
een drie dagen durend festijn? 
De eerste dag staan een kerk-
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de feestvreugde. Met trotseering van het 
gevaar om eene bekeuring te beloopen 
wegens het maken van nachtelijk burenge-
rucht, wordt eindelijk besloten den voorzit-
ter met muziek naar huis te begeleiden.  
De vergadering was inmiddels door den 
voorzitter gesloten.” Het behoeft niet veel 
verbeeldingskracht dit tafereel voor ogen te 
krijgen: een gezelschap heren uit de gegoe-
de burgerij, in stemmig kostuum en met een 
hoed op, midden in de nacht lichtelijk bene-
veld achter de muziek aan te zien lopen.

Op 31 oktober 1898 vindt de allerlaatste 
vergadering plaats in Sociëteit Amicitia. De 
hoofd-, buurt- en subcommissies zijn aan-
wezig. Vastgesteld wordt dat de feestelijk-
heden uitmuntend zijn verlopen. Ook finan-
cieel is het een succes geweest, want er is 
een batig saldo van ƒ 355,86. Van dat 
bedrag zal een 
hek ad ƒ 100,– 
rondom de 
Wilhelminaboom 
worden geplaatst. 
Timmerman 
Jansen, die een 
ongeluk heeft 
gekregen bij het 
maken van de 
versiering op de 
Markt en daar-
door tijdelijk bui-
ten werk is, krijgt 
ƒ 25,–. De rest 
van het geld zal 
worden besteed 
aan het aanschaf-
fen van een 
muziektent. 
Voorts wordt 
besloten de ver-
jaardag van de koningin jaarlijks feestelijk 
te herdenken. Daartoe wordt het hoofdbe-
stuur verzocht in functie te blijven, maar de 
leden weigeren. Het hoofdbestuur zal nog 

uitvoering geven aan de besluiten van de 
avond en zal in de loop van januari 1899 
een algemene vergadering van ingezetenen 
bijeenroepen om dan zijn mandaat definitief 
neer te leggen.

Vieringen

Ook in 1906 wordt de verjaardag van 
koningin Wilhelmina met een uitgebreid 
programma gevierd. Het comité van de 
inmiddels opgerichte Vereeniging 
‘Oranjedag’ schrijft: “De middelen om voor 
iedereen het feest aangenaam te doen zijn 
en het welslagen te verzekeren, zijn: 
Matigheid en Orde. Wij twijfelen dan ook niet 
of u wilt en zult allen, even als het vorige 
jaar, met inachtneming dier middelen 
krachtig medewerken, teneinde dien dag 

zoo genoegelijk 
mogelijk door 
te brengen”.

Men ziet weer 
kans er een 
boeiend en 
voor elk-wat-
wils program-
ma van te 
maken, dat al 
om 7.00 uur 
van start gaat 
met een reveil-
le. Heel 
Veenendaal, 
dat in die jaren 
aanzienlijk klei-
ner is dan nu, 
wordt door 
boodschapper 
Arie van 

Leeuwen en trompetters W. van Barneveld 
en J. Boers gewekt. Er is een kinderoptocht, 
waarin jongens en meisjes elk afzonderlijk 
worden opgesteld, terwijl door de heer 

10

Het dundoek zoals dat in 1913 tijdens de optocht wordt 
uitgedeeld (collectie Hennie Henzen)



Silvergieter Hoogstad een wagen beschik-
baar wordt gesteld voor kinderen die vol-
gens oordeel van het bestuur gebrekkig zijn 
of niet kunnen lopen. Na afloop van het 
concert van muziekgezelschap D.S. op de 
markt worden als extra attractie lichtbeel-
den vertoond van het hoofdbestuur en de 
subcommissieleden van ‘Oranjedag’. Deze 
feestelijke dag wordt besloten met een fak-
keloptocht.

Onafhankelijkheidsfeesten

In 1913 is het 100 jaar geleden dat, na een 
periode van Franse overheersing, de onaf-
hankelijkheid van Nederland is uitgeroepen. 
Op 30 november 1813 landde vanuit 
Engeland de erfprins van Oranje op de kust 
bij Scheve ningen. Hij aanvaardde als 
soeverein vorst de regering en nam op 15 
maart 1815 de titel koning Willem I der 
Nederlanden aan.

Vereeniging ‘Oranjedag’ zet zich volop in 
om van de twee dagen durende festiviteiten 
een onvergetelijke gebeurtenis te maken. 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders zegt een subsidie van ƒ 200,– 
toe en de raad verleent vergunning om 
gebruik te mogen maken van de muziektent 
op de markt en het Marktplein. ‘Oranjedag’ 
heeft beide toezeggingen hard nodig, 
gezien de activiteiten die men in petto 
heeft. In mei 1913 wordt ten huize van 
voorzitter G.J. van den Bovenkamp besloten 
dat “bij genoegzame steun der inwoners, 
twee dagen feest zal worden gevierd”. Eén 
dag wordt voor de kinderen bestemd, ter-
wijl op de tweede dag volksfeesten en 
optochten plaats zullen vinden. Enkele 
maanden later is het definitieve programma 
klaar; het omvat een breed scala van activi-
teiten die, voor een provincieplaats als 
Veenendaal destijds, best opzienbarend 
genoemd mogen worden. De bewoners 

worden op vrijdag 29 augustus om 6.00 
uur gewekt met hoorngeschal door herau-
ten te paard. Vervolgens wordt tussen 7.00 
en 9.00 uur een optocht gehouden met de 
twee plaatselijke muziekkorpsen en tussen 
10.00 en 13.00 uur vindt er een kinderop-
tocht met muziek plaats. ’s Middags is er 
ringsteken te paard en met dogcarren. 
Verder wordt die vrijdag middag een concert 
op de Markt gegeven en kunnen belangstel-
lende dorpsbewoners zich vergapen aan 
een bioscoopvoorstelling (in het Veenendaal 
van 1913!) of deelnemen aan een rondvaart 
met fraai geïllumineerde gondels door de 
Grift. Op zaterdag vermeldt het programma 
naast verschillende volksspelen en een con-
cert op de Markt ook een allegorische 
optocht en vuurwerk tot besluit. 
“Wanneer daarbij nog komen”, zo tekent het 
bestuur aan “een bloemencorso, wijk of 
gevelversiering, uitdeling aan de armen, 
winkel-etalages enz. dan zou er genoeg ver-
scheidenheid zijn”. Niet bekend is of deze 
ideeën inderdaad zijn uitgevoerd.

Aan de bevolking worden herdenkingsdoe-
ken uitgedeeld. Deze rood-wit-blauwe dun-
doeken worden tijdens de optocht vervaar-
digd op een klein zeefdrukkerijtje, dat 
onderdeel uitmaakt van de stoet. Als een 
doek klaar is, mag een gelukkige passant 
hem in ontvangst nemen. Er moeten er tien-
tallen zijn gemaakt, maar er zijn er nog 
maar een paar bekend.

Zakkenrollers                                               

Reeds in 1921 wordt op het omslagblad 
van de feestgids al gewaarschuwd: “Past 
op de Zakkenrollers!!!”. Er is niets nieuws 
onder de zon. Veenendalers zijn klaarblij-
kelijk een uitgeslapen volkje: om 6.00 uur 
‘s morgens vindt de reveille plaats door 
boodschapper N. Arends met de trompet-
ters J.G. Tombroek, J.B. Heij, C. Middel-
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dienst en het kinderfeest op het program-
ma, de tweede dag de sportfeesten en de 
derde dag een algemeen feest. 

Christelijke 
Oranjevereniging

Op vrijdag 1 februari 1923 verschijnt een 
artikel in Het Nieuws, de krant voor 
Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg, Leusden etc., waarin verslag 
wordt gedaan van een vergadering van de 
Vereniging Patrimonium, een christelijke 
arbeidersorganisatie, om te komen tot de 
oprichting van een christelijke oranjevereni-
ging. Voorzitter van Patrimonium is  
ds. Jongebreur. De heer De Klerck, de voor-
zitter van ‘Oranjedag’, woont de vergade-
ring bij. Hij betreurt het zeer dat van chris-
telijke zijde een scheuring zal worden aan-
gebracht en dat Patrimonium en de predi-
kanten deze weg zijn ingeslagen. 
‘Oranjedag’ wil graag een gezamenlijke 

feestviering en is 
bereid in het pro-
gramma voldoen-
de tijd voor kerk-
gang in te ruimen. 
De Klerck vraagt 
zich af of 
‘Oranjedag’ dan uit 
zulke heidenen 
bestaat en hij stelt 
dat tweedracht zal 
worden gezaaid in 
de harten der kin-
deren, wat hem 
een applaus vanuit 
de zaal oplevert. 
De discussie loopt 
zo hoog op dat 
voorzitter 
Jongebreur dreigt 
de heer De Klerck 
uit de zaal te ver-
wijderen. De ver-

eniging wordt toch opgericht, maar of de 
Christelijke Oranjevereniging een lang leven 
is beschoren, vermelden de annalen niet. 

De organisatie van het jubileum door 
Vereeniging ‘Oranjedag’ gaat echter gewoon 
door. Een probleem van alle tijden steekt de 
kop op: waar moeten de benodigde gelden 
vandaan komen? Alle voorbereidingen ver-
lopen moeizaam. De secretaris klaagt in de 
notulen van 30 juli 1923 dat “naar gewoon-
te een zeker deel van Eerecomité en Bestuur 
afwezig is zonder kennisgeving”, waardoor 
het nemen van besluiten zeer bemoeilijkt 
wordt. 

En als de heren wel komen, blijken ze hun 
taken niet te hebben vervuld. Het program-
ma wordt ingekort tot twee dagen: 6 en 7 
september. Een tekort op de begroting van  
ƒ 320,–, dat later door vergaande bezuini-
gingen wordt teruggebracht naar ƒ 125,–, 
wordt voorzien. De schoolkinderen zullen 
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In augustus wordt een grote oranje poster 
verspreid met daarop een overzicht van de 
feestelijkheden “t.g.v. de verjaardag van 
H.M. de Koningin en de bevrijding van ons 
vaderland”. Het bestuur heeft zich op alle 
fronten met enthousiasme ingezet. In de 
bekendmaking in de krant doet het bestuur 
echter “een ernstig beroep op alle ingezete-
nen om telkens tijdens het spelen van het 
Wilhelmus en het Canadeesche Volkslied de 
noodige eerbied te betrachten. Herhaaldelijk 
komt het nog voor dat personen hun hoofd 
niet ontblooten of er met de handen in de 
zakken naar staan te luisteren. Dat kan en 
mag niet langer!!! Tegenover onze bevrijders 
en voor ons zelf maken we dus nu op de a.s. 
feestdagen een goed figuur.”
Het programma begint op 30 augustus met 
een uitvoering van de Veenzangers op de 
Markt en een herdenkingsavond in de Grote 
Kerk. De Canadese legereenheid werkt actief 
mee aan het welslagen van het programma. 
Op 31 augustus zal, behalve de traditionele 
kinderzang, een parade van het Canadese 
Regiment worden afgenomen door de bur-
gemeester en de commandant van het 
korps. Ook een voetbalwedstrijd van VV 
Veenendaal tegen  Wageningen op het terrein 
De Salamander staat gepland. Voor het win-
nende elftal is een kist met 50 originele 
Ritmeesters beschikbaar. Ondanks het feit 
dat de voetbalploeg opgehaald wordt met 
Canadees vervoer, is Wageningen niet onder 
de indruk van deze prijs: “Wat de prijs aan-
gaat van deze wedstrijd, dat valt ons wel 
wat tegen. Dit had tog zeker moeten zijn 
100 sigaren voor het winnend elftal en 50 
sigaren voor de verliezers. Wij rekenen er 
echter op dat dit wel in orde komt”. 
Secretaris Blankespoor laat zich echter niet 
beïnvloeden en maakt op deze brief de aan-
tekening “sigaren niet doen”.

Regen

Er wordt een speciale Hoofdstraat 
Feestkrant uitgegeven. De Hoofdstraat 
wordt aan beide zijden versierd met bogen 
en langs het trottoir komt een versiering 
van dennengroen en heide. Omdat er nog 
geen straatverlichting is, worden de bewo-
ners opgeroepen de etalages of salons van 
half 10 tot half 12 elektrisch te verlichten. 
En omdat de Hoofdstraat klaarblijkelijk een 
kinderrijke straat is, wordt een uitgebreid 
programma met kinderspelen gepresen-
teerd. Maar…… de weergoden werken niet 
mee. Het regent die 31e augustus pijpenste-
len. Dat moet voor ‘Oranjedag’ een bittere 
teleurstelling zijn geweest. De eerste konin-
ginnedag na de oorlog valt letterlijk in het 
water. De kinderzang op de Markt kan geen 
doorgang vinden en wordt verzet naar 
zaterdag 15 september. De kinderspelen 
van de Hoofdstraat worden vervangen door 
een alternatief programma met poppenkast 
en lichtbeelden in het pakhuis van de fa. 
L.N. van Essen. 
De volgende dag, 1 september, is het weer 
waarschijnlijk wat beter. Er wordt een esta-
fetteloop gehouden door heel Veenendaal 
en weer doen de Canadezen volop mee. Ze 
nemen onder andere deel aan de ringrijderij 
met hun jeeps. De jeeps worden bemand 
met een Canadese militair en een Veeens 
meisje. Ook een allegorische optocht, waar-
voor de deelname van alle Veense bedrijven 
is verzocht, staat op het programma en het 
vuurwerk ‘s avonds wordt afgewisseld door 
het afschieten van lichtkogels door de 
Canadezen. 

Zondagsviering

Omdat 5 mei 1946 op zondag valt, wordt in 
Den Haag besloten dat in dit eerste naoor-
logse jaar de nationale bevrijdingsdag op 
zaterdag wordt gevierd. Op vrijdag 3 mei 
wordt in het plantsoen bij het station bij het 
aldaar opgerichte witte kruis een plechtige 
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een traktatie krijgen bestaande uit twee 
krentenbollen, één ons bruidssuikers en één 
tablet chocolade en dat alles voor ƒ 0,35 
per kind.
Ondanks alle moeilijkheden kijkt de secreta-
ris in zijn jaarverslag lyrisch op de feeste-
lijkheden terug. Wel stipt hij de financiële 
problemen aan en pleit hij voor eenheid in 
het verenigingsleven, maar uiteindelijk kan 
toch een batig saldo worden vastgesteld. 
Behalve de traktatie heeft ieder schoolkind 
ook een blijvend aandenken gekregen en de 
oudjes in het oudenliedenhuis konden zelfs 
op twee avonden worden getrakteerd. 

Huwelijk 

Op 7 januari 
1937 vindt het 
huwelijk plaats 
van Prinses 
Juliana en Prins 
Bernhard. De 
heren J. Stip, 
D. Blankespoor 
en H.M. van 
Schuppen zijn 
respectievelijk 
voorzitter, 
secretaris en 
penningmees-
ter van de 
Vereeniging 
‘Oranjedag’. 
Op de lijst van 
het Eere-
comité staan 
maar liefst 55 
namen. Het 
bestuur is 
enigszins beducht voor uitingen van min-
der oranjegezinde gevoelens. Aan de deel-
nemers wordt dan ook vooraf kenbaar 
gemaakt dat er “tijdens de optocht geen 

uiting van één of andere politieke richting 
gegeven mag worden.”. De feestelijk heden 
beginnen al op 6 januari met een kerk-
dienst. De dag van het huwelijk is het ijzig 
koud en er staat een snijdende wind. Een 
spectaculair onderdeel is een grote histori-
sche-allegorische optocht met 22 deel-
nemende groepen, o.a. Ritmeester Sigaren-
fabrieken, de Veenendaalsche 
Stoomspinnerij en Weverij, Frisa 
Wolspinnerij, H. & J. van Schuppen en de 
N.V. Gebr. Van Leeuwen Wolindustrie. Maar 
ook Sparta, de Plaatse lijke Rijvereniging, 
de Veenendaalsche Lawn Tennis Club en 
tennisclub Bergzicht doen mee. Op diverse 

plaatsen worden 
erebogen opge-
richt. Eén ervan, 
in de vorm van 
een poort, staat 
op de Kerkewijk 
ter hoogte van 
de 

Patrimoniumlaan opgesteld. Tenslotte zal 
“aan arbeiders, te werk ge steld bij de werk-
verschaffing of opgenomen in de steunre-
geling, alsmede aan alle personen, die door 
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een kerkelijke of burgerlijke instelling van 
weldadigheid te Stichtsch of Geldersch 
Veenendaal worden ondersteund, op 
Woensdag 6 januari 1937 een krenten-
brood en een rookworst worden uitgereikt”.

De feestelijkheden volgen elkaar op. Een 
jaar later, in 1938, wordt het 40-jarig 
regerings jubileum van koningin Wilhelmina 
gevierd. Daarvan is alleen een programma 
met vier jubileumliederen bewaard geble-
ven. 

Eén van deze liederen is het Jubileumlied 
dat wordt gezongen op de wijs van ‘Jarig 
Jetje’.

Weet je wat voor feest wij vieren
Op deez’ vrolijk blijde dag?
Waarom wij ons zo versieren
Met oranjestrik en vlag?
’t Is vandaag een dag van vreugd,
’t Is de dag der Koningin,
Dag, die heel ons volk verheugt,
’t Is het feest van de Vorstin.

Veertig jaar mocht zij regeren
Wilhelmina van Nassau
Veertig jaar ons volk beheren,
Vol van liefde, zorg en trouw.
U zij onze zang gewijd,
Koningin van Nederland,
Want in blijd’ en droeve tijd,
Voeld’ ons volk uw liefdehand

De gemeenteraad kent in de raadsvergade-
ring van 26 augustus een subsidie toe voor 
het geven van een blijvend aandenken aan 
de schoolkinderen à ƒ 0,25 per kind, het-
geen een totaal bedrag betekent van  
ƒ 442,50. In dezelfde raadsvergadering 
wordt voor verlichting en versiering van het 
gemeentehuis een bedrag van ƒ 100,– uit-
getrokken.

Oorlog

En dan breekt de oorlog uit. Geen koningin-
nedagen, geen oranjefeesten en geen vlag-
gen. De bezetter staat geen enkel vertoon 
van oranjegezindheid toe. Vereeniging 
‘Oranjedag’ staat onvrijwillig op non-actief. 
Maar na de oorlog barsten de feestelijkhe-
den los. Op 7 juli 1945 is er een voorproef-
je in de vorm van een voetbalwedstrijd tus-
sen VV Veenendaal en een elftal van de hier 
ter plaatse gelegerde Canadezen, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede komt aan 
Neerlands Volksherstel.

Op de eerste verjaardag van koningin 
Wilhelmina na de oorlog, 31 augustus 1945, 
houdt de voorzitter van ‘Oranjedag’, de heer 
Stip, een ontroerende speech, waarin hij 
terug kijkt op de vijf oorlogsjaren die 
Nederland achter de rug heeft: “Vijf bange 
jaren gingen aan ons voorbij als een marte-
ling, waarin we geknecht, vertrapt en ver-
moord zijn. Ondanks al die folteringen heb-
ben wij nooit gewanhoopt aan onze bevrij-
ding, maar leefde bij ons allen dit rotsvaste 
vertrouwen: De Koningin komt terug!”
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herdenking gehouden voor diegenen die in 
de oorlog zijn omgekomen. De samenwer-
king met de kerken verloopt niet altijd even 
soepel. De secretaris vermeldt in de notulen 
van 5 april 1946: “Het heeft geen prettige 
indruk op de vergadering gemaakt, dat de 
predikanten op 3 mei niet meewerken”. 
Ook in de notulen van 19 juli wordt een 
 kritische kanttekening geplaatst: “De heer 
Blankespoor deelde mede van het dominee-
convent te hebben vernomen dat de predi-
kanten hebben besloten des ’s ochtends op 
31 augustus in twee kerken kerkdiensten te 
houden. Hierover ontspon zich tussen de 
bestuursleden een uitvoerige enthousiaste 
woordenwisseling. Tenslotte was men het 
erover eens, dat het vechten tegen de bier-
kaai betekent als men tegen de predikanten 
gaat ageren”.
Om 11 uur ’s morgens op 4 mei worden 
nogmaals twee minuten stilte in acht geno-
men. De secretaris schrijft: “Op dat moment 
heeft een ieder, zoowel in- als buitenshuis, 
staande onze groote dooden herdacht. Ook 
dit was een geweldig moment, dat ik per-
soonlijk mijn leven lang niet zal vergeten en 
ongetwijfeld vele duizenden met mij”. 

In de Vallei van 14 februari 1947 verschijnt 
een dichterlijke versie door de heer T. van 
Beek van het jaarverslag van 1946 van de 
heer Blankespoor:

…..…En een lange stoet van mensen
 trok in zwijgen naar ‘t station
waar bij ’t opgerichte teken
dan de plechtigheid begon.
Zalig, zalig zijn de doden
Zong het Veensche Mannenkoor
En wat klonk dat lied ontroerend
in de stilte bij het “Spoor”.
Burgemeester J. van Schuppen
Sprak een zeer aangrijpend woord
Wat daar onder doodse stilte
Ernstiglijk werd aangehoord.
Na de twee minuten stilte
Dat men aan de doden dacht
Heeft ’t D.S. Muziekgezelschap
Rustig wat muziek gebracht.
Plechtig klonk het oud’ Wilhelmus
Door de klare blauwe lucht
Ieders hart werd saamgenepen
Hier en daar werd diep gezucht.
Vele kransen alsook bloemen 
Werden daarna neergelegd,
Onder ongebroken zwijgen
Werd het harte uitgezegd……….

Uiteraard is er ook in dat jaar de kinderzang 
op de markt en wordt er een volkszang 
georganiseerd. Er wordt ringgereden met 
dogcarren, motoren en te paard, er zijn kin-
derspelen en de Veense drie muziekkorpsen 
Caecilia, D.S. en Prins Bernhard laten zich 
niet onbetuigd. Voor de afsluitende fakkel-
optocht worden maar liefst 500 fakkels aan-
geschaft. 

Maar 31 augustus komt er al weer aan en 
weer is de vereniging druk aan het organi-
seren. Om 6.00 uur (‘s morgens!) rijden 
herau ten te paard door het Veen met een 
grootse reveille, zodat burgemeester Bakker 
om 8.00 uur de feestelijkheden al kan ope-
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nen. Na de traditionele kinderzang krijgen 
de kinderen een traktatie bestaande uit vier 
plakken chocolade en een gevulde koek, 
waarmee de commissie in deze tijd van 
schaarste een geweldige prestatie levert. Er 
vindt weer een grote Oranjeoptocht plaats, 
waarmee mooie prijzen te verdienen vallen, 
o.a. een vliegtocht Schiphol-Twente. Op het 
terrein van Epskamp wordt het middag-
programma gepresenteerd met circus- en 
variéténummers, waarvoor het duizendkop-
pige publiek enthousiast applaudisseert. Na 
een voetbalwedstrijd op het terrein 
‘Salamander’ van VV Veenendaal en een con-
cert op de markt van Pijperkorps ‘Prins 
Bernhard’ stroomt het feestterrein weer vol 
voor een grote openlucht bioscoopvoorstel-
ling. Maar, zo schrijft de secretaris, dit pro-
grammaonderdeel moet als minst geslaagd 
worden beschouwd en is in feite al jaren 
het zorgenkind van de vereniging door de 
vele bezwaren, vooral technische, die er 
aan verbonden zijn. Het vuurwerk is echter 
weer fenomenaal mooi en na het zingen 
van het volkslied gaat een ieder voldaan 
huiswaarts.

De secretaris waarschuwt nog niet te opti-
mistisch te zijn over het batig saldo van de 
vereniging. Een flinke reserve is zeer nood-
zakelijk, niet alleen omdat er dingen in het 
voren moeten kunnen worden aangeschaft, 
maar zeker ook omdat door regen een hele 
feestdag letterlijk in het water kan vallen.

Koninklijke geboorte

Op 18 februari 1947 wordt de jongste oran-
jetelg, Marijke, geboren. Van te voren wordt 
een uitgebreid draaiboek gemaakt, dat 
voorziet in alle tijdstippen waarop de 
geboorte kan plaats vinden. Door het 
bestuur worden al vroeg in de morgen 51 
saluutschoten afgevuurd, hetgeen welis-
waar geen ongelukken maar wel ettelijke 

verkleumde vingers ten gevolge heeft. 
Burgemeester Bakker verzendt twee tele-
grammen aan koningin Wilhelmina en aan 
prinses Juliana en Prins Bernhard, waarin hij 
zijn vreugde uitspreekt over de geboorte en 
eerbiedige gelukwensen aanbiedt namens 
de Veense bevolking. 

De kinderen zingen op de Markt en klaar-
blijkelijk is de schaarste van het eerste 
naoorlogse jaar achter de rug. Zij krijgen 
snoep en koek en op verzoek van directeur 
Bax delen ook de H.B.S.-leerlingen er in 
mee. De oudjes van het Oudeliedenhuis krij-
gen eveneens een zakje snoep, maar ook 
een grote karbonade als extraatje bij de 
maaltijd. 

De patiënten van het Julianaziekenhuis krij-
gen druiven, een appel, een sinasappel en 
een zakje snoep, terwijl baby’s die op 
dezelfde dag worden geboren met een taart 
worden verwend. Het wordt een zeer 
geslaagde dag, ondanks het feit dat door de 
extreme kou de muziekinstrumenten van 
het muziekkorps, dat de grote optocht bege-
leidt, bevriezen en bij de diverse activiteiten 
minder publiek aanwezig is dan verwacht.

Daar 4 mei op zondag valt, worden de 
gevallenen op zaterdag 3 mei herdacht bij 
het witte kruis op het Stationsplein. Op 
maandag 5 mei wordt de tweede Nationale 
Bevrijdingsdag gevierd. Er staat een adver-
tentie in de Veenendaalse Courant van 18 
april, waarin de inschrijving wordt aange-
kondigd voor standplaatsen van oliebollen, 
vis, fruit en ijs. Er is weer een druk pro-
gramma en hoewel het weer ’s morgens uit-
gesproken slecht is, knapt het ‘s middags 
op, waardoor de dag toch een groot succes 
wordt. 

In dit jaar wordt door koningin Wilhelmina 
klaarblijkelijk een oproep gedaan de feeste-
lijkheden sober te houden, want ‘Oranjedag’ 
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wijzigt haar 
programma. 
Het feit dat de 
koningin zich 
overwerkt voelt 
en last heeft 
van hartklach-
ten is een 
mogelijke aan-
leiding tot deze 
oproep. In de 
Veenendaalse 
Courant van 29 
augustus staat 
een wat ondui-
delijke medede-
ling: “Dit pro-
gramma is 
thans zodanig 
vastgesteld, dat 
er voor nie-
mand iets stotends in is of wat beproefde 
landgenoten smartelijk zou kunnen treffen”. 
De koninklijke boodschap is de directe aan-
leiding dat het kinderfeest ’s morgens ver-
valt, maar voordien zijn er reeds moeilijkhe-
den gerezen met de hoofden van de 
Protestants Christelijke scholen, waardoor 

het bestuur 
zich al heeft 
voorgenomen 
dit feest geen 
voortgang te 
doen vinden. 
Ook het con-
cert op de 
Markt ’s 
avonds ver-
valt. Daar 31 
augustus op 
zondag valt, 
wordt de ver-
jaardag van de 
koningin op 
maandag  

1 september gevierd. Twee weken later 
wordt het kinderfeest alsnog gehouden, 
maar het wordt geen succes, vermoedelijk 
omdat er niet voldoende zitplaatsen zijn.  
De secretaris beklaagt zich in zijn jaarver-
slag over de jeugd die de gehuurde plan-
ken, waarmee de zitplaatsen zijn gecreëerd, 
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vernield hebben. Aan het verplaatsen van 
het kinderfeest zijn grote financiële offers 
verbonden. De kindervoorstelling, die op  
1 september niet door is gegaan, moet vol-
ledig worden betaald.

Troonsbestijging

Het programma van 1948 moet aan de ver-
eniging ‘Oranjedag’ heel veel tijd en inspan-
ning hebben gekost. Zowel het 50-jarig 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 
als de troonsbestijging van prinses Juliana 
vinden plaats. Op 2 maart wordt overleg 
gepleegd met de directies van de Veenen-
daalse fabrieken. Besloten wordt dat de 
heer Stoffels, adjunct-directeur van de 
Panter Sigarenfabrieken, de Stichting van de 
Arbeid zal polsen omtrent het eventueel 
extra vrijgeven op 6 september. Naar aanlei-
ding hiervan schrijft de heer Bonnike van de 
VSW in een brief aan ‘Oranjedag’, dat in het 
Week bericht der Bedrijfs groep Rubber-
verwer kende Industrie de volgende mede-
deling staat: “Wat het regeringsjubileum van 
de koningin betreft deelt de Algemene 
Werkgevers vereniging mede, dat het in de 
bedoeling ligt de voornaamste feestdag 
(waarschijnlijk maandag 6 september) als 
extra vrije dag – buiten de vacantiedagen – 
te geven. Voor deze gedragslijn kan mede 
een argument gevonden worden in het feit 
dat dit jaar de Kerstdagen uit het oogpunt 
van productieverlies zeer gunstig vallen (n.l. 
op Zaterdag en Zondag)”. Veenendaal is ten-
slotte niet voor niets een welvarende indu-
strieplaats geworden.

De feestelijkheden duren de hele week. Alle 
verenigingen en organisaties in Veenendaal 
worden uitgenodigd aanwezig te zijn in 
hotel ‘De Koren beurs’ aan de Markt om de 
organisatie van een groots defilé te bespre-
ken. Op 31 augustus zingen de schoolkin-
deren traditioneel op de Markt, na 32 jaar 

voor de laatste keer onder leiding van 
meester Wels, die eveneens zijn 
onderwijzers loopbaan dit jaar beëindigt. In 
totaal 2408 schoolkinderen krijgen een ver-
snapering.  
Er zijn kerkdiensten in alle kerken en het 
muziekkorps van D.S. van Schuppen geeft 
een concert op de markt. Op 3 september 
kan men de Oranjeavond “50 jaren in woord 
en beeld” bezoeken in de Juliana kerk, waar 
de heer J. van de Nadort de spreker is. Het 
Nederlands Evangelisatie Koor en het 
Veenendaals Meisjeskoor onder leiding van 
Gijsbert van Zanten zorgen voor de muzika-
le omlijsting.

Op zaterdag 4 september trekken om 7 uur  
’s ochtends de trompetters al door het dorp 
om de bevolking te wekken. Voor het 
gemeentehuis wordt door burgemeester 
Bakker en het bestuur van ‘Oranjedag’ een 
groots defilé afgenomen, dat als verrassing 
wordt opgeluisterd door de aanwezigheid 
van de Commissaris van de Koningin van de 
provincie Utrecht. Het feesten houdt niet op: 
’s middags is er een grote kindervoorstelling 
op het feestterrein van Epskamp over Dik 
Trom, er zijn diverse concerten en op 6 sep-
tember volgt weer een uitgebreid feest-
programma met ringrijden en koraalmuziek 
in de gemeentelijke muziektent door het 
muziekkorps van D.S. van Schuppen. Helaas 
valt door het druilerige weer de opkomst 
tegen, maar het vuurwerk van die avond is 
zo groots en sprookjesachtig als Veenendaal 
het nog niet eerder heeft gekend; het eindigt 
in een grootse hulde aan de “Gouden Moeder 
des Vaderlands”. De secretaris, Daan Blanke-
spoor, kijkt met plezier op de feestelijkheden 
terug, hoewel hij vreest dat de penningmees-
ter er anders tegen aan zal kijken: er is een 
tekort ontstaan van ƒ 3.000,– 

‘Oranjedag’ moet steeds meer energie ste-
ken in het bijeenbrengen van de nodige 
gelden. Voor de tocht van ouden van dagen 
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Ruiter, H.M. van Schuppen, D. Blankespoor, 
A.C.J. van Dijk, W. van Offeren, A.N. Diepe-
veen, A. Stomphorst en A. Boers. In 1970 
staat voor het eerst de zeer populaire vete-
ranenwedstrijd op het programma. Deze 
wedstrijd wordt gespeeld tussen DOVO en 
GVVV en trekt veel bezoekers. De entree die 
wordt geheven, draagt in belangrijke mate 
bij aan de inkomsten van ‘Oranjedag’. 

Bejaardentocht

In 1948 is een begin gemaakt met een tra-
ditie die vele jaren zal duren, namelijk de 
bejaardentocht. Meer dan 200 personen 
geven zich op. Op 2 september gaat de 
tocht voor het eerst van start. De auto’s ver-
trekken om 13.00 uur vanaf het Stations-
plein en de route loopt naar Arnhem, 
Apeldoorn en Otterlo. Om 20.30 uur komt 

de stoet onder begeleiding van de muziek-
korpsen weer op het Stationsplein aan. Het 
is een groot succes en de deelnemers genie-
ten enorm. 
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wordt jaarlijks een huis-aan-huis collecte 
gehouden, niet alleen in Veenendaal maar 
ook in Ede. Er doen in 1951 3400 leerlin-
gen mee aan het zingen op de markt. 
Voor de traktatie, een chocoladereep, wordt 
een bijdrage gevraagd aan de gemeente. 
Voor de Rhenense leerlingen wordt aan de 
gemeente Rhenen een bijdrage gevraagd 
van 78 x ƒ 0,25. Ede wordt aangeslagen 
voor 795 kinderen en maakt ƒ 198,75 over. 
Besloten wordt de Veense suikerwerkbedrij-
ven niet meer te laten inschrijven voor de 
traktatie, maar de order elk jaar aan een 
ander bedrijf te gunnen. De volgorde van 
levering wordt door loting bepaald.

Voor schoolkinderen tussen 10 en 14 jaar 
wordt een betrouwbaarheidsrit op de fiets 
gehouden en met de 21 winnaars wordt op 
8 juni per luxe auto een tochtje naar 
Limburg gemaakt. Veertien volwassenen 
gaan mee. In het Maashotel in Arcen wordt 
’s avonds het diner gebruikt: een kopje 
soep, varkenslapjes met diverse groentes, 
sla, appelmoes, jus en patates frites en 
 pudding toe. De kosten hiervoor bedragen  
ƒ 3,50 p.p.!
De onthulling van het monument op het 
Stationsplein, dat het simpele witte kruis zal 
vervangen, wordt vertraagd wegens ziekte 
van de bronsgieter. De officiële plechtigheid 
wordt vastgesteld op 31 augustus, maar de 
plaatsing op het Stationsplein zal maar van 
tijdelijke aard zijn. Men denkt in de toe-
komst het beeld een plaatsje te geven bij 
het nieuw te bouwen gemeentehuis. 
Daaruit blijkt maar weer hoeveel jaren 
 verstrijken tussen het plannen maken en 
plannen uitvoeren. Pas in 1966 wordt het 
nieuwe Raadhuis definitief in gebruik geno-
men. 

In 1952 wordt, vanwege de hoge kosten, 
voorgesteld om koninginnedag en bevrij-
dingsdag beide op maandag 5 mei te vie-
ren. Het bedrijfsleven gaat hier uiteraard 

mee akkoord en dat geeft het bestuur de 
mogelijkheid voorzitter Stip, vader van de 
dichter van het Veense volkslied, ter gele-
genheid van zijn zilveren jubileum als voor-
zitter van ‘Oranjedag’ op 30 april een recep-
tie aan te bieden in de bovenzaal van hotel 
‘De Korenbeurs’ aan de markt.
Maar ook in die jaren zijn de weergoden 
niet altijd gunstig gestemd: wegens de 
weersomstandigheden op 5 mei wordt het 
vuurwerk uitgesteld naar zaterdag 24 mei.

Watersnood

In de bestuursvergadering van 13 februari 
1953 wordt besloten de viering van 
Koninginnedag af te gelasten wegens de 
afschuwelijke ramp die zich in Zeeland 
heeft voltrokken. Voor artiestenbureau Adri 
van Oorschot, dat vele jaren de kinderpro-
gramma’s presenteerde, betekent dat een 
grote strop en daar wordt dan ook de nodi-
ge correspondentie over gevoerd. Toch 
wordt later besloten de kinderzang op de 
Markt, voor het bestuur altijd weer het aan-
trekkelijkste onderdeel van het programma, 
doorgang te laten vinden tussen 3 en 4 uur 
’s middags.

Bedrijfsleven

In de vijftiger jaren wordt er met de Veense 
bedrijven nauw overleg gepleegd over het 
opnemen van vrije dagen. In 1951 valt 
koninginnedag op maandag en de bedrijven 
stemmen toe in een hele snipperdag. Het 
voorstel om zaterdag 5 mei ook te snippe-
ren kan in de ogen van het bedrijfsleven 
echter geen genade vinden. Omdat men 
’s zaterdags tot 12 uur werkt, dient het fees-
ten tot de middag beperkt te blijven. Daar 
Hemel vaartsdag, die op 3 mei valt, ook al 
een vrije dag betekent, zijn de grote fabrie-
ken het er unaniem over eens dat een snip-
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perdag op  
5 mei te veel van het goede is.  
De Veenen daalsche Melkinrichting en Zuivel-
fabriek schrijft dat dat niet mogelijk is 
omdat “u zult begrijpen dat een en ander 
verband houdt met het snelle zuur worden 
van de melk en met het feit dat op vrijdag 
niet voor drie dagen tegelijk gevent kan wor-
den”. Gebr. Van Leeuwen Hollandia Wol-
industrie maakt ‘Oranjedag’ er op attent dat 
“Hemelvaartsdag dit jaar op 3 mei valt, 
zodat er dan in deze week op Maandag, 
Donderdag en Zaterdag geheel niet gewerkt 
zou worden, terwijl de arbeidsprestatie voor-
al op de tussenliggende Vrijdag aanmerke-
lijk beneden het normale peil zou blijven”.

Gebr. Van Leeuwen Wolindustrie stelt in 
1954 voor om de viering van de verjaardag 
van Hare Majesteit te verdelen over de vrij-
dagmiddag en de zaterdagmorgen, want “u 
zult begrijpen, dat wanneer er in het bedrijf 
op Vrijdag niet gewerkt wordt, er ook op de 
daarop volgende Zaterdag geen sprake is 
van een normale productie. Wanneer dus op 
Vrijdag 30 April de gehele dag vrij moet 
worden gegeven, zijn we wel genoodzaakt 
ook op de daarop volgende Zaterdag het 
gehele bedrijf stil te leggen, waarvoor een 

halve collectieve snipperdag 
gebruikt moet worden, waar-
tegen de werknemers veelal 
bezwaren hebben”. Tegen een 
herdenking op 5 mei in de 
avonduren bestaan geen 
bezwaren, mits “deze herden-
king een vrij rustig karakter 
zal dragen, zodat de ploegen-
arbeid in de bedrijven hier-
door geen moeilijkheden 
ondervindt en er rustig door-
gewerkt kan worden.” Het 
bedrijfsleven heeft natuurlijk 
wel een vinger in de pap. 
In 1954 dragen de gezamenlij-
ke fabrieken en bedrijven ƒ 

3.900,– bij aan het kinderfeest en de tocht 
met de ouden van dagen.

De traktatie van 1954 wordt geleverd door 
de firma Kraan en Van Kuijk, die zijn eigen 
offerte voor 3500 tabletten chocolade van-
wege de extreem hoge chocoladeprijzen 
niet gunstig vindt. Desalniettemin valt de 
keus van ‘Oranjedag’ op de duurste Bens-
dorf Royal Dutch reep: ƒ 0,49 per stuk.  
Aan de politie wordt extra controle 
gevraagd voor de toegang tot het feest-
terrein, omdat er veel plaatsen zijn waar 
het publiek makkelijk zonder betalen kan 
binnenglippen.  
Op het terrein vinden volksspelen plaats 
zoals tonnetjes trappen, kelneren, touw-
trekken, mastklimmen en een kruiwagen-
race. De spelen worden geopend met een 
gekostumeerde voetbalwedstrijd.

Van verslagen over de oranjegebeurtenissen 
in de zestiger jaren is bijna niets bewaard 
gebleven. In deze jaren worden de 
bestuursvergaderingen beurtelings bij één 
van de twee hotels die Veenendaal rijk is 
gehouden: hotel ‘La Montagne’ en hotel ‘De 
Korenbeurs’. In het begin van de jaren 70 
bestaat het bestuur uit de heren Ant. De 
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In 1951 moet de commissie, die de tocht 
uitzet, besluiten af te zien van het oor-
spronkelijke traject. Men dacht de Zes 
Bruggen tocht te gaan rijden, maar 240 km 
blijkt voor een halve dag veel te veel van 
het goede. Er moet immers ook nog gestopt 
worden om te eten en te drinken. In plaats 
daarvan gaat men op 29 augustus via 
Arnhem, Nijmegen en Berg en Dal naar 
Groesbeek. Een afstand van 150 km is aan-
zienlijk beter te overzien. De film, die van 
de tocht wordt gemaakt, wordt voor de 
gehele bevolking vertoond op 4, 5 en 6 
oktober in Verenigingsgebouw ‘Sola Fide’. 
Ouden van Dagen kunnen gratis komen kij-
ken, volwassenen betalen 50 cent en kinde-

ren een kwartje.

In 1952 wordt voor de vijfde maal alweer 
de Bejaardentocht gehouden. Op 27 augus-
tus 1952 gaan 650 personen op pad naar 
de Anna’s Hoeve in Hilversum. Consumpties 
door elkaar kosten 35 cent, likeuren en 

advocaat 60 cent. Om de benodigde fond-
sen bij elkaar te krijgen geeft het comité 
een affiche uit, waarop een overzicht staat 
van wat er in 1951 zoal genuttigd is: 2545 
luxe broodjes, 700 krentenbollen, 660 stuk-
ken sprits, 700 sigaren, 600 rollen peper-
munt, 600 rollen frujetta, 600 repen choco-
lade, 30 pond roomboter, 21,5 kg verschil-
lende vleeswaren, een kaas van 17 pond en 
2427 consumpties. Tientallen dames zijn in 
alle vroegte bezig de broodjes te smeren en 
in te pakken. Het bedrijfsleven levert dit 
alles tegen sterk gereduceerde prijzen of 
geheel gratis en de auto’s worden met ben-
zine gratis door de chauffeurs ter beschik-
king gesteld. Desondanks kost de tocht 

toch ruim ƒ 
2.300,–. Er 
zijn minstens 
125 auto’s 
nodig en het 
is opvallend 
hoe weinig 
vrouwelijke 
chauffeurs de 
tocht meerij-
den, ze zijn 
op de vingers 
van één hand 
te tellen.

Ook wordt 
het steeds 
moeilijker een 
geschikte 
tocht uit te 
zetten, want 
bij slecht 
weer moeten 

650 personen binnen kunnen zijn. Daarom 
wordt in 1953 een prijsvraag onder de 
bevolking uitgeschreven en er wordt een 
prijs van ƒ 25,– uitgeloofd voor het beste 
idee. 
Het wordt een rondvaart in Amsterdam. 
Daarvoor vertrekt de stoet al om 9.00 uur 

24

Onder grote belangstelling wordt de stoet auto’s opgewacht



dentochten. In 1990 beslist een stemming 
dat de minder validentocht zal worden afge-
schaft, hoewel de meeste bestuursleden er 
moeite mee hebben, daar de tocht al sinds 
1962 wordt georganiseerd. Doorslag-
gevende argumenten zijn dat het aantal 
werkelijk minder validen dat meegaat te 
gering is en dat er andere organisaties zijn 
die in de loop der jaren voor deze doel-
groep trips zijn gaan organiseren.

Tijdens één van de laatste bejaardentochten 
wordt een boottocht gemaakt. Het gezel-
schap is verdeeld over twee boten: 90 per-
sonen op de ene boot, 210 personen op de 
andere boot. Tijdens het uitserveren van de 
maaltijd komt het personeel tot de ontdek-
king dat 210 maaltijden zich op de boot 
voor 90 personen bevinden en andersom. 
Midden op het Veluwemeer, waar een lekker 
briesje staat, moeten 120 maaltijden wor-
den overgeheveld. Hoewel op dat moment 
van enige paniek sprake zal zijn geweest, 
moet het achteraf toch een komische situa-
tie zijn geweest.

In 1997 wordt een ingrijpende beslissing 
genomen, waarover al eerder is gediscus-
sieerd: na dit jaar zal de ouderentocht niet 
meer worden georganiseerd. De tocht is te 
duur geworden, waardoor de eigen bijdrage 
te hoog zou uitvallen. Ook speelt mee dat 
ouderen, in tegenstelling tot vroeger jaren, 
zelf een auto bezitten en daardoor mobieler 
zijn geworden. Na bijna 50 jaar stemt deze 
beslissing droevig, maar is onvermijdelijk. 
Aan een traditie van bijna een halve eeuw is 
een eind gekomen.

Jubileum

In 1973 staat ‘Oranjedag’ niet alleen voor 
de organisatie van koninginnedag, maar het 
is ook een jubileumjaar. Op 30 april vindt 
een verscheidenheid aan activiteiten plaats: 

een vlootschouw in de Vaart, een brand-
weeroptocht een bootrace met rubberboot-
jes in de vijvers van De Grote Pekken, 
zwemwedstrijden in het Valleibad, oranjerit-
ten van de MAC, orgelconcerten etc. etc. In 
september wordt het 25-jarig regeringsjubi-
leum van koningin Juliana feestelijk gevierd. 
Het prachtige zomerweer geeft een extra 
feestelijk tintje aan de festiviteiten. De aan-
komst van een feesttrein op het station 
Veenendaal-Centrum is één van de hoogte-
punten, hoewel dat een initiatief is van de 
gemeente Veenendaal. Dat laat echter 
onverlet dat het programma van ‘Oranjedag’ 
weer bol staat van de activiteiten: kinder-
spelen, ringsteken per paard, bonte markt, 
bootrace, gondelvaart voor de jeugd, er is 
voor elk wat wils.

Financiën

Door de jaren heen blijven de financiën een 
probleem. In 1974 bedragen de kosten per 
jaar ƒ 15.000,– en de gemeente geeft 
slechts een bijdrage van ƒ 5.000,–. De 
speeltuinverenigingen kunnen van de hun 
toegezegde  
ƒ 1,50 per kind onmogelijk een feest organi-
seren. Padvinders willen wel voor ƒ 200,– 
envelopjes bezorgen in de gehele gemeente, 
maar willen ze voor hetzelfde geld niet 
ophalen. De mogelijkheid wordt geopperd 
om collectanten 10% van de opbrengst zelf 
te laten houden. Vanwege de zorgelijke 
staat der financiën wordt besloten niet deel 
te nemen aan het defilé op Soestdijk.

Voorzitter Ant. De Ruiter, die vele jaren een 
belangrijke plaats in het bestuur heeft inge-
nomen, overlijdt zeer onverwacht in februa-
ri. Hij is bestuurslid geweest vanaf 1921 en 
heeft in 1961 voor zijn verdiensten een oor-
konde gekregen van de Federatie van 
Oranjeverenigingen. In dit jaar neemt ook 
Ab Boers afscheid als bestuurslid, maar Gert 
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uit Veenendaal, maar een jaar later wordt 
het vertrek weer om 13.00 uur vastgesteld. 
Gebleken is dat een hele dag veel te ver-
moeiend is. Ook blijkt het moeilijker te wor-
den chauffeurs te krijgen. Wegens drukke 
werkzaamheden heeft een aantal chauffeurs 
een bedrag van ƒ 10,– beschikbaar gesteld 
in plaats van de auto. Voor dat bedrag heeft 
het comité een paar bussen kunnen huren. 
Sommige auto’s en hun chauffeurs zijn zeer 
populair bij de deelnemers. Job van 
Schoonhoven heeft altijd een liter jenever 
bij zich en tegen een borreltje om 11.00 
uur ’s morgens bestaan weinig bezwaren. 
Ook de rokertjes van Frans en Henk van 
Schuppen zijn zeer in trek.

In 1964 is het prachtig 
weer en zijn er 650 
deelnemers. Dit keer 
worden er 2700 brood-
jes en krentenbollen 
besmeerd met  
45 pond boter en 
belegd met 52 pond 
kaas en ettelijke ponden 
ham. Omdat een stoet 
van 115 auto’s en drie 
autobussen ook in het 
verkeer van 1964 de 
nodige moeilijk heden 
oplevert, hebben de 
organisatoren er de 
voorkeur aan gegeven 
om de stoet in vier 

groepen te verdelen, die om de vijf minuten 
vertrekken. Dit experiment blijkt zeer 
geslaagd te zijn. De tocht wordt, zoals alle 
jaren, begeleid door motoren van de 
Veenendaalse M.A.C. Zij zorgen ervoor dat 
onderweg kruispunten worden afgezet, 
zodat de stoet ongehinderd kan passeren. 
Opmerkelijk is wel dat er meer ongevallen 
gebeuren: acht maal rijdt een auto tegen 
zijn voorganger. Gelukkig is er alleen maar 
materiële schade, zodat Rode Kruis en 
E.H.B.O. niet in actie hoeven te komen. 
In de jaren zestig wordt het steeds moeilijker 
de financiën voor de bejaarden- en minder 
validentochten rond te krijgen. De minder 
validentocht wordt voor het eerst gereden in 
1962 en kent over het algemeen dezelfde 
route als de bejaardentocht. In die jaren wor-
den er advertenties geplaatst door de minder 
validen van Veenendaal, die de organisatie 
hartelijk danken voor de fijne dag.De ritten 
worden met bussen gereden. Enerzijds 
gebeurt dat omdat het steeds moeilijker is 
chauffeurs te vinden, maar het wordt ook 
gevaarlijk zo’n lange stoet met auto’s aan het 
verkeer te laten deelnemen. De belegde 
broodjes gaan tot het verleden behoren en 
de deelnemers krijgen een broodmaaltijd 
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voorgeschoteld. Dat alles kost veel geld. De 
opbrengst van de veteranenwedstrijd levert 
nog steeds een fors aandeel in de kosten, 
maar daarmee is men er nog niet. In 1976 
moeten de organisatoren een beslissing 
nemen die hen erg aan het hart gaat: het is 
niet langer mogelijk de tocht gratis te laten 
rijden. Eén van de oorzaken is dat de huis-
aan-huis collecte veel minder oplevert, 
omdat er een groot gebrek is aan collectan-
ten. Maar de bejaarden zitten er aanmerke-
lijk minder mee dan het bestuur. Als voorzit-
ter Beb Diepeveen tijdens de tocht meedeelt 
dat de deelnemers zelf ƒ 5,– moeten bijdra-
gen en laat doorschemeren dat dat bedrag 
volgend jaar misschien wel zal moeten wor-
den verhoogd, wordt deze mededeling met 
daverend applaus ontvangen. 

In 1982 krijgt één van de bussen te maken 
met pech. De motor valt uit en de chauffeur 
kan de bus niet meer aan de praat krijgen. 
Het gebeurt aan het eind van de dag op de 
snelweg en goede raad is duur. De buson-
derneming wordt gebeld, maar het kan wel 
een paar uur duren voor een monteur ter 
plekke is. Na rijp beraad wordt besloten dat 
de overige bussen hun weg naar het eind-
punt zullen vervolgen. Een 100 meter ver-
derop aan de overkant van de snelweg is 
een wegrestaurant gesignaleerd en 
bestuurslid Nico van Wakeren steekt met de 
inzittenden van de pechbus, waarvan som-
migen moeilijk ter been zijn, de snelweg 
over. Ies van Schoonhoven houdt het ver-
keer, dat in die jaren al behoorlijk druk is, 
tegen en ongedeerd bereikt het gezelschap 
de overkant. Ook de afdaling van het talud 
wordt volbracht. De uitbater van het weg-
restaurant zal ongetwijfeld vreemd hebben 
opgekeken van het gezelschap dat zo 
onverwachts binnen komt vallen, maar na 
overleg is hij bereid een maaltijd te serve-
ren. Als de bus weer is gemaakt, keert het 
gezelschap huiswaarts en de deelnemers 
worden allemaal op hun huisadres afgezet.
Hoewel de veranderingen wat betreft de 
bejaarden- en minder validentochten lang-
zaam zijn gegaan, zijn ze duidelijk aanwe-
zig. In 1990 wordt expliciet vastgesteld dat 
van de zijde van ‘Oranjedag’ geen snoep 
meer wordt verstrekt. De eigen bijdrage is 
opgelopen naar ƒ 20,–, maar er wordt over 
gesproken het volgende jaar dit bedrag op 
te trekken naar ƒ 30,–. Het is echter niet de 
bedoeling dat de kosten voor de deelne-
mers het niveau van dat van de touropera-
tors benaderen of evenaren. ‘Oranjedag’ zal 
er altijd op toe moeten leggen. Er gaan dit 
jaar 530 personen mee, inclusief Rode Kruis 
en Bestuursleden. 

In het bestuur wordt regelmatig en langdu-
rig gediscussieerd over het wel of niet 
afschaffen van de bejaarden- en minder vali-

27



van Eden doet zijn intrede.

Fierljeppen

In 1975 wordt een wedstrijd fierljeppen op 
het programma gezet. Het heeft veel moeite 
gekost het duo Friese kampioenspringers 
naar Veenendaal te halen. Het Friese paar 
vindt de diverse vijvers niet geschikt om te 
springen, waardoor een speciaal gat van 
1,35 m diep en 10 m breed gegraven moet 
worden. Ook het publiek zal de mogelijk-
heid krijgen een nat pak te behalen. Tot 
ontsteltenis van ‘Oranjedag’ wordt op exact 
hetzelfde tijdstip een wedstrijd tussen 
DOVO en GVVV georganiseerd. Een journa-
list van De Vallei vergelijkt de situatie met 
een uitzending van De Mounties op het eer-
ste en André van Duin op het tweede televi-
sienet. Voor beide partijen is het onmogelijk 
een ander tijdstip te bepalen, hoewel burge-

meester Bode zelfs aanbiedt een geluidswa-
gen door Veenendaal te laten rijden om een 
eventueel gewijzigd aanvangstijdstip 
be kend te maken. Tot opluchting van 
‘Oranjedag’ is het polsstokspringen een zeer 
druk bezochte activiteit en het trekt zelfs 
meer toeschouwers dan de voetbalwed-
strijd.  
Wethouder Henk de Ruiter vindt het in 1976 
beneden de waardigheid van een vereniging 
als ‘Oranjedag’ dat deze moet collecteren en 
hij wil de kosten van de Bejaarden- en 
Gehandicaptentocht voor rekening van de 
gemeente nemen. Voor de Bejaarden tocht 
geldt dat na aftrek van een eigen bijdrage 
van de deelnemers. Bestuurslid Van Offeren 
is bang, dat in dat geval de donaties wel 
zullen kunnen worden afgeschreven. Toch 
zal ‘Oranjedag’ eigen inkomsten niet kun-
nen missen, omdat de vereniging ook nog 
andere uitgaven heeft, met name voor 
Koninginnedag. Tevens is men er huiverig 
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over de wijze waarop zijn advertentie in het 
programmaboekje is geplaatst en het 
bestuur wil de helft van de advertentiekos-
ten restitueren. Maar dan ontdekt 
‘Oranjedag’ echter een veel grotere fout van 
Tefal. In de vergadering van 10 mei blijkt 
dat Tefal niet het jaartal 1919 heeft gesla-
gen, maar 1909. Een brief op poten en een 
gesprek met de directie zijn het gevolg met 
als resultaat dat Tefal ƒ 5.000,– terugstort. 
Daar ‘Oranjedag’ immer krap bij kas zit, zal 
dit bedrag zeker welkom zijn geweest.

Troonswisseling

In 1980 wordt weer een lustrum gevierd: 
het is 35 jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. Maar ook vindt de troonswisseling 
plaats. Op koninginnedag 1980 doet konin-
gin Juliana na 32 jaar afstand van de troon 
en is Beatrix de nieuwe vorstin. In verband 
met dit feestelijk gebeuren krijgen de 
schoolkinderen een tegeltje met daarop een 
afbeelding van koningin Beatrix aangebo-
den. In het programma wordt van 14.30 tot 
16.30 uur een pauze ingelast vanwege de 
televisie-uitzending over de inhuldiging. 
Maar behalve het programma op koningin-
nedag zet ‘Oranjedag’ ook op 5 mei een pro-
gramma in elkaar dat klinkt als een klok. Er 
is ringsteken te paard, er zijn para-demon-
straties, er is een voetbalwedstrijd DOVO-
GVVV en ’s avonds muziek op de Markt door 
de Scheepjeswolharmonie en Caecilia.

Sinds het overlijden van de heer 
Blankespoor in de zomer van 1977 heeft 
het bestuur uit zes personen bestaan, ter-
wijl de statuten voorschrijven dat het een 
oneven aantal moet zijn. Verschillende 
namen zijn in de loop van de tijd de revue 
gepasseerd, maar in oktober en december 
1980 komen respectievelijk Nico van 
Wakeren en Ies van Schoonhoven de gelede-
ren versterken. In januari 1981 neemt Wim 

van Offeren afscheid en bestaat het bestuur 
weer uit zeven personen.

Een nieuwe activiteit die wordt bedacht 
voor koninginnedag 1982 is de wipwed-
strijd op sportpark Spitsbergen. Het bestuur 
heeft de hand weten te leggen op een paar 
reuze wiptoestellen. De afstand tussen het 
hoogste punt en de grond bedraagt 3,5 
meter. Het is de bedoeling dat teams van 
vier personen tegen elkaar gaan wippen. Op 
vragen van pers en publiek wat de spelre-
gels zijn, komt als antwoord dat het groot-
ste aantal wipjes telt. Grote hilariteit bij 
iedereen is het gevolg.

Voetbaltoernooi

Behalve de kinderzang is ook het school-
voetbaltoernooi een vast onderdeel van het 
Oranjeprogramma waaraan niet valt te 
 tornen. De heren Van Stempvoort en Van de 
Weerthof hebben de organisatie in handen. 
In 1983 wordt het voor de twintigste maal 
georganiseerd. Het toernooi is in 1963 
gestart door het Comité Kinderspelen 
Veenendaal Zuid-West en er namen toen 
nog maar zes scholen aan deel. Maar een 
jaar later, toen de organisatie werd overge-
nomen door ‘Oranjedag’, waren dat er al 
zestien. Omdat er in 1983 sprake van is 
dat men wedstrijden zowel op de DOVO- 
als op de GVVV-velden moet laten spelen, 
wordt overwogen uit te wijken naar VRC op 
sportpark ‘Spitsbergen’. VRC is daar erg 
enthousiast over en wil voor koninginnedag 
tribunes laten bouwen. Maar het school-
voetbaltoernooi is erg belangrijk voor 
DOVO. Er wordt in de begroting van de 
club zelfs rekening gehouden met de 
inkomsten.  
Als het toernooi voor DOVO wegvalt, drei-
gen ze zelf een evenement te gaan organi-
seren, hetgeen het schoolvoetbaltoernooi 
ongunstig kan beïnvloeden. DOVO is van 
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voor dat er geen vereniging ‘Oranjedag’ 
meer nodig is, als de gemeente alles 
betaalt. Hoewel de tochten al sinds 1948 
worden georganiseerd en het veel moeite 
kost de zaak steeds rond te krijgen, zijn de 
bestuursleden unaniem van mening dat ze 
het toch wel graag zelf willen blijven doen. 
Dus wordt de al jaren geopperde eigen bij-
drage van ƒ 5,– nu definitief ingevoerd. Ook 
winstgevend blijken activiteiten te zijn 
waarbij entree kan worden geheven.

In 1976 staat er voor ‘Oranjedag’ een 
belangrijk gebeuren op het programma: op 
24 september brengt koningin Juliana een 
bezoek aan Veenendaal. Op verzoek van het 
gemeentebestuur denkt ‘Oranjedag’ mee 
over de invulling van de dag. ‘s Morgens 
staan bezoeken aan de Koninklijke 
Veenendaalsche Sajet- en Vijfschachtfabriek 
v/h D.S. van Schuppen en Zn. en aan het 
pas geopende multifunctioneel centrum 
‘Aller Erf’ op het programma. Daar presen-
teert het Veenendaalse verenigings leven 
zich en de sfeer is bijzonder ongedwongen. 
In dit jaar speelt ook de Lockheed-affaire en 
de koningin is aangenaam verrast als ze 
merkt dat een aantal aanwezigen als steun-
betuiging een witte anjer draagt. Het 
bestuur van ‘Oranjedag’ heeft gezorgd voor 
een koninklijk boeket, maar een klein meisje 
uit het publiek schiet langs alle officials 
heen en biedt de koningin een klein boeket-
je afrikaantjes aan, gerold in een blauwge-
ruit servetje. Hare Majesteit heeft de rest 
van de dag alleen nog maar dit boeketje in 
handen. Aan het water bij Aller Erf staan wat 
jongens te vissen. Op de vraag van de 
koningin waarmee ze dan wel vissen, ant-
woordt één van de jongens: “Mì maoje 
Maojustaait”. Ver volgens begeeft het gezel-
schap zich naar de bibliotheek, waar de 
lunch wordt gebruikt. 

Kinderzang

Voor het eerst is er sprake van een wijzi-
ging in het traditionele kinderzangprogram-
ma. CNS III met als directeur Th. Tuinstra 
wil niet meer deelnemen aan de kinder-
zang. Hij vindt het plezieriger om kinder-
spelen op school te houden. Er zijn meer 
scholen die zijn voorbeeld willen volgen. De 
beslissing om de kinderzang definitief te 
veranderen in een volkszang valt in de ver-
gadering van 2 maart 1977. De heer Van 
Zanten voelt zich niet meer in staat de 
volkszang te leiden en in diens plaats wordt 
de heer Henny Pomp gevraagd. Maar in de 
vergadering met de diverse schoolbesturen 
van 28 oktober wordt dit besluit voor 
koninginnedag 1978 weer gedeeltelijk 
teruggedraaid: voorgesteld wordt de kinder-
zang op drie locaties te houden t.w. de 
Markt, het Slotemaker de Bruïne plein en het 
Ronde Erf.

De scholen stellen zich niet altijd even soe-
pel op in hun medewerking aan de kinder-
zang. Ze zijn ook niet tevreden met de door 
‘Oranjedag’ uitgekozen liederen. De open-
bare scholen vinden ze te christelijk en 
andere scholen vinden ze te oubollig. In een 
artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 19 
april 1979 neemt schoolhoofd Sollaart van 
de openbare Dr. Heksterschool geen blad 
voor de mond: “Ik kan me niet voorstellen 
dat koningin Juliana haar kleinkinderen op 
haar verjaardag die liederen zou laten zin-
gen, die de schooljeugd in Veenendaal moet 
leren”. Daar de kinderzang voor alle bestu-
ren door de jaren heen een vast en hoogge-
waardeerd onderdeel van het programma is 
geweest, reageert het bestuur van 
‘Oranjedag’ bitter teleurgesteld. Bestuurslid 
Henk van de Ham vindt de kritiek onterecht: 
“Elke school krijgt ieder jaar gelegenheid 
om suggesties in te dienen omtrent de lied-
jes. Van het openbaar onderwijs hebben wij 
nog nooit een bijdrage gehad. Wat er uitein-
delijke gezongen gaat worden, wordt 

30



bepaald in overleg met alle scholen. 
Democratischer kan het niet, dacht ik zo”.

Ondanks het overleg dat ieder jaar met de 
schoolhoofden plaatsvindt, is er elk jaar wel 
een andere school die dwars ligt en weigert 
mee te werken. In 1983 wordt overwogen 
de scholen zelf het fruit, dat als traktatie 
wordt uitgedeeld, bij Van Ravenswaaij op te 
laten halen, maar het bestuur is bang dat 
daarmee de traditionele kinderzang geris-
keerd wordt. Een aantal jaren later, in 1987, 
wordt een vierde kinderzanglocatie aange-
wezen: het parkeerterrein aan de Ellekoot in 
Veenendaal-West.

Oorkonde

Op de vergadering van 12 april 1979 ver-
schijnt onverwachts de voorzitter van de 
Federatie van Oranjeverenigingen, de heer 
I.W. Opstelten. De heer Van Dijk blijkt op  
13 april 25 jaar bestuurslid van ‘Oranjedag’ 
te zijn, waarvan vijf jaar voorzitter. Hij wordt 
beloond met de legpenning van de Federa tie 
met bijbehorende oorkonde. De heer Van 
Dijk blijft tot aan zijn overlijden in juni 1983 
lid van het bestuur. Hij is dan vanaf april 
1954 aan ‘Oranjedag’ verbonden geweest.  
In maart komt de heer Visser, oud-adjudant 
van de politie, het bestuur versterken.

‘Oranjedag’ bestaat 60 jaar en na rijp 
beraad wordt besloten de schooljeugd een 
blijvend aandenken aan te bieden in de 
vorm van een lepel en vork met de inscrip-
tie “1919 ‘Oranjedag’ Veenendaal 1979”. 
Voorzitter Van Dijk denkt dat ‘Oranjedag’ 
wel eens langer zou kunnen bestaan, want 
zijn buurvrouw is in het bezit van een 
bekertje van ‘Oranjedag’ met daarop het 
jaartal 1909. Uit de notulen wordt niet dui-
delijk waarom toch 1919 als jaar van 
oprichting wordt aangehouden. De kosten 
van het couvert zijn 
ƒ 3,60 en de leden van het bestuur pakken 
alle couverts zelf in doosjes. Tefal, leveran-
cier van de couverts, beklaagt zich echter 
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mening dat het van oudsher een DOVO 
aangelegenheid is geweest, maar dat wordt 
door ‘Oranjedag’ weersproken. DOVO heeft 
nogal wat kansen om aan het toernooi 
cachet te geven onbenut gelaten, zoals het 
penaltyschieten op een gerenommeerde 
keeper en er zijn ook ooit problemen 
geweest met de microfonist van DOVO. Met 
VRC kan worden afgesproken dat 10% van 
de dagopbrengst in de kantine naar 
‘Oranjedag’ gaat. 

Met ingang van 1986 wordt besloten het 
schoolvoetbaltoernooi af te werken op de 
velden van de vier voetbalverenigingen: De 
Merino’s, DOVO, VRC en GVVV. De desbe-
treffende vereniging moet bereid zijn 10% 
van de opbrengst van de consumptiever-
koop tijdens de finales, met een minimum 
van  
ƒ 1.000,–, aan ‘Oranjedag’ af te staan en de 

vereniging moet mankracht leveren om in 
de pauze te collecteren ten behoeve van de 
tocht van de minder-validen. De Veteranen-
wedstrijd tussen DOVO en GVVV wordt na 
zestien jaar van het programma geschrapt. 
De organisatoren Beckerman en Van de 
Craats krijgen een pennenset kado.

De Pers

De contacten met De Vallei lopen zo stroef 
dat overwogen wordt helemaal geen infor-
matie meer te verstrekken aan deze krant. 
Liever een goed bericht in De Rijnpost, dan 
een slecht artikel in De Vallei, aldus de 
voorzitter. Naast de regelmatig onjuiste dan 
wel onvolledige weergave van de feiten is 
het vooral het feit dat een artikel naar aan-
leiding van het overlijden van de heer Van 
Dijk, die veel verdiensten voor de 
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staat het ‘Wilhelmus’ op het programma, 
direct gevolgd door nummer 2: ‘Alle man 
van Neerlands stam’. En, zo schrijft de 
secretaris “wij kunnen ons niet voorstellen, 
“dat ‘Alle man van Neerlands stam’ kort na 
de bevrijding met de herinneringen nog zo 
vers in het geheugen in programma’s voor 
volkszangavonden zou zijn opgenomen, als 
dit lied te boek zou hebben staan als een 
notoir NSB-lied.”

Omdat de scholen het bestuur van 
‘Oranjedag’ mandaat hebben gegeven een 
lied naar keuze op het programma te plaat-
sen als de scholen zelf geen voorstel zou-
den indienen, heeft men geen recht van 
spreken, maar er wordt door de scholen een 
compromis gevonden: slechts het tweede 
en het derde couplet worden gezongen en 
dan alleen maar door de bovenbouw.

In 1991 besluiten de bestuursleden dat ze 
wat meer met hun tijd willen meegaan. Tot 
nu toe waren ze bij alle officiële gelegenhe-
den gekleed in een jacquet, maar dat is 
toch enigszins achterhaald. Men wil echter 
wel graag uniform gekleed gaan en kiest 
daarom voor een blauwe blazer en een grij-
ze broek. Twee jaar later slaat de emancipa-
tie na 89 jaar toe: er treedt voor het eerst 
een vrouw toe tot het bestuur: Clari 
Eelkema.

Kermis

De kermis is vele jaren een vast onderdeel 
van het programma geweest, maar in 1991 
geeft het college nadrukkelijk te kennen 
dat van een kermis in het centrum geen 
sprake meer kan zijn. De keuze is òf geen 
kermis òf kermis op het terrein van de 
Merino’s. Voor ‘Oranjedag’ is dat redelijk 
rampzalig, daar een groot deel van de toch 
al karige inkomsten afkomstig is van de 
kermis. De organisator van de kermis, 

Bakker & Cloo, raadt ‘Oranjedag’ aan het 
‘hard’ te spelen door te wijzen op de situa-
tie in Voorthuizen. Ook daar wees de 
gemeente een andere plek aan voor de ker-
mis, maar de Oranje vereniging van 
Voorthuizen heeft deze beslissing aange-
vochten bij de Raad van State en gewon-
nen. De meningen van de bestuursleden 
zijn wat verdeeld en in eerste instantie zal 
worden geprobeerd door middel van 
gesprekken met de gemeente het probleem 
op een minder harde manier op te lossen. 
Na veel heen-en-weer gepraat blijkt de uit-
eindelijke oplossing de afkoop van het con-
tract te zijn. Er wordt een overeenkomst 
tussen gemeente en ‘Oranjedag’ opgesteld, 
dat ‘Oranjedag’ drie jaar schadeloos wordt 
gesteld zolang er geen kermis wordt 
gehouden. Daarna kan een verzoek om 
subsidie worden ingediend. In december 
1992 dient organisatiebureau Ordelman & 
De Voer een verzoek in om de kermis bij 
sportpark De Groene Velden te mogen hou-
den. De periode waarin de kermis staat, is 
26 maart t/m 3 april en hoewel er niet 
direct een relatie met koninginnedag is, zijn 
de meeste bestuursleden toch van mening 
dat het goed is weer een kermis naar 
Veenendaal te halen, ook al met het oog op 
de aflopende subsidie. De kermis wordt 
voor alle betrokkenen een succes en de 
kermisexploitant wil graag terugkomen. 
Een nadeel is dat de kermis weliswaar in 
april, maar niet op koninginnedag wordt 
gehouden. Organisatiebureau Bakker & Cloo 
heeft duidelijk spijt van zijn beslissing niet 
meer naar Veenendaal te komen en pro-
beert opnieuw een voet tussen de deur te 
krijgen. In 1997 zijn er onderhandelingen 
nodig voor 1998. De exploitant is niet meer 
zo tevreden over de belangstelling voor de 
kermis. Aan een meerjarig contract wil men 
absoluut niet beginnen en uiteindelijk wordt 
overeengekomen dat alleen voor 1998 een 
contract wordt afsloten. Direct na afloop 
van de kermis zal worden bekeken of voor 
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Veenendaalse samenleving heeft gehad, niet 
door De Vallei wordt geplaatst, het bestuur 
in het verkeerde keelgat geschoten. Na een 
uitgebreide discussie wordt besloten niet 
meer uit eigener beweging informatie aan 
De Vallei te verstrekken. 

In 1985 is de herdenking van 40 jaar bevrij-
ding, maar helaas valt 5 mei op zondag. Op 
de dag des Heren kan het organiseren van 
een kerkelijke herdenkingsdienst slechts de 
enige activiteit zijn. Men hoopt deze dienst 
vanuit Veenendaal op de televisie te laten 
uitzenden, maar zowel het IKON als de 
NCRV kunnen of willen geen medewerking 
verlenen. De herdenkingsdienst vindt uitein-
delijk plaats in de Bethelkerk met medewer-
king van de koren ‘Chrigeza’ en ‘De 
Christelijke Oratorium Vereniging’. 

Bevrijdingslaan

Maar op maandag 6 mei wordt een spette-
rend programma georganiseerd. Een bevrij-
dingsloop, Keep them Rolling, een muzikale 
show op de Markt en een play-back show in 
Sola Fide, het zit er allemaal in. Ter gelegen-
heid van dit herdenkingsjaar komt weer 
naar voren dat het een omissie is dat 
Veenendaal geen Bevrijdingslaan of 5 mei-
plantsoen kent. Dit zou dé gelegenheid kun-
nen zijn. Tot teleurstelling van ‘Oranjedag’ 
laat de gemeente weten niet bereid te zijn 
dat verzoek te honoreren. Maar het tij keert 
en op bevrijdingsdag 1986 wordt de 
Bevrijdingslaan officieel geopend. Het wordt 
een dag met een feestelijk programma: 
rommelmarkt, straattekenen, ballonnenwed-
strijd, het planten van een bevrijdingsboom 
en het zingen van een feestlied. 
Parachutisten komen het naambord vanuit 
de lucht aanreiken

De financiën blijven problematisch, want er 
wordt flink op de toch al magere reserves 

ingeteerd. Er worden nog steeds jaarlijkse 
collectes gehouden om de inkomsten te 
verhogen. Ook de entreegelden voor de 
diverse activiteiten brengen geld in het la-
tje. Er wordt voorgesteld bazaars te houden 
in de diverse dienstencentra, maar dat komt 
niet van de grond. De bijdragen van de 
plaatselijke bedrijven lopen terug vanwege 
de economische recessie, maar men hoopt 
een aantal vitale bejaarden te kunnen rekru-
teren om de collectes te lopen. Helaas, vol-
gens een woordvoerder van de COSBO, het 
samenwerkingsverband van de ouderenbon-
den, zijn er weinig vitale bejaarden en hij 
adviseert met de leidsters van de diensten-
centra contact op te nemen. Als de begro-
ting nader wordt bekeken, blijkt dat de 
grootste bezuiniging van de bejaarden- en 
minder-validentocht moet komen. Er wordt 
geprobeerd om via de huis-aan-huis krant 
Mini-Markt acceptgiro’s te verspreiden, maar 
jammer genoeg kunnen deze acceptgiro’s 
pas na Koninginnedag worden verspreid. De 
opbrengst van ƒ 2.125,– (minus de kosten 
van ƒ 463,–) valt zwaar tegen. Men had 
gehoopt op ƒ 10.000,–.

In deze jaren vinden nogal wat bestuurswis-
selingen plaats. In maart 1986 treedt de 
heer G. de Man tot het bestuur toe, maar in 
april overlijdt, na geruime tijd ziek te zijn 
geweest, vice-voorzitter Ies van Schoon-
hoven. In augustus wordt het bestuur uitge-
breid met de heer P. van Walsum. Twee jaar 
later, in 1988 overlijdt voorzitter Van den 
Ham. De heer Visser neemt het voorzitter-
schap tijdelijk waar, maar secretaris Bert 
Stomphorst wordt de nieuwe voorzitter. In 
1989 neemt de heer Van Geffen zitting in 
het bestuur.

Ten einde raad wordt toch een gesprek met 
wethouder Vrieling van Financiën aange-
vraagd. De wethouder heeft er geen enkel 
bezwaar tegen als entreegelden tijdens de 
activiteiten worden geheven. ‘Oranjedag’ 
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vraagt om een hogere bijdrage per school-
kind, zodat een iets mooier lepeltje kan 
worden gegeven als aandenken aan het 
50-jarig huwelijk van Prins Bernhard en 
Prinses Juliana. Tevens verzoekt ‘Oranjedag’ 
om een bijdrage in het tekort van de fees-
telijke opening van de Bevrijdingslaan op 5 
mei 1986. Daarover wil de wethouder eerst 
uitgebreid met zijn collega’s spreken en aan 
het tekort bij de Bejaarden- en Minder-
validentocht wil hij in het geheel niets 
doen. Achteraf komt men tot de conclusie 
dat men beter bij wethouder J. de Ruiter te 
rade had kunnen gaan, aangezien hij ver-
antwoordelijk is voor het subsidiebeleid. 
Overigens is wethouder De Ruiter voor het 
duurdere lepeltje; zijn secretarie-afdeling 
adviseert het college van B&W om 
‘Oranjedag’ een subsidie te verlenen van  
ƒ 3.100,– als compensatie voor het niet 
heffen van entree bij het schoolvoetbaltoer-
nooi. Helaas, het lepeltje blijkt duurder dan 
verwacht, want de prijs is niet in- maar 
exclusief BTW en dat maakt een verschil uit 
van ƒ 6.000,–. In later jaren wordt elk jaar 
een advertentiecampagne gehouden en 
daarmee worden de financiën gelukkig wel 
wat opgekrikt.

Alle man van Neerlands stam

Het overleg met de scholen wat betreft de 
kinderzang loopt niet altijd even soepel, 
maar in 1988 ontstaat er zeker aanleiding 
tot discussie. De commotie betreft lied 6 
van het programma: ‘Alle man van 
Neerlands stam’. Volgens drie scholen, Het 
Erf, de Morgenster en de Jan Roeckschool 
bestaan er inhoudelijk tegen de tekst van 
dit lied grote bezwaren, omdat “daaruit een 
geest spreekt, die voedingsbodem kan zijn 
voor een bepaalde politieke ideologie, waar-
van we de funeste gevolgen kennen”. Een 
inwoner van Veenendaal, die naar aanlei-
ding van dit lied ook een brief schrijft naar 

‘Oranjedag’, stelt het probleem wat duidelij-
ker. Volgens hem werd dit lied in 1940-
1945 door de Nationaal Socialistische 
Beweging verheven tot lijflied. 
Het eerste couplet van het gewraakte lied 
luidt:

Alle man van Neerlands stam
Voelen zich der vaad’ren zonen,
Willen vrij op ’t plekje wonen,
Dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht,
Stalen vuist en rappe hand.
Zo is ’t volk van Nederland.

Daar de bestuursleden die de oorlog bewust 
hebben meegemaakt zich dit lied niet als 
notoir NSB-lied kunnen herinneren, wordt te 
rade gegaan bij het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Het antwoord van het 
RvO luidt: ”Inderdaad werd dit lied in NSB-
gelederen gezongen getuige het feit dat het 
in NSB-zangbundels was opgenomen. Het 
lied komt namelijk voor in “Zingend door 
alle Dietsche gouwen”(één couplet)” en in 
“Zingend Nederland. Vierentwintig strijd- en 
vaderlandsche liederen” (drie coupletten) 
Omdat het lied daarentegen in andere NSB-
bundels ontbreekt (w.o. “Zoo zingt de NSB”) 
lijkt het mij niet correct te spreken van een 
“Lijflied van deze beweging”. En verder: 
“Opname van een lied in een bepaalde bun-
del zegt niet altijd iets over de herkomst en 
het ontstaan ervan; in dit verband wijs ik op 
het voorkomen van liederen als het 
Wilhelmus en “Wilt heden nu treden” in der-
gelijke zangbundels.

In het bezit van ‘Oranjedag’ is het program-
maboekje van een volkszangavond die net 
na de oorlog werd georganiseerd. Op dit 
programma komen liederen voor als ‘Wilt 
heden nu treden’, ‘Wij leven vrij’, ‘Wij willen 
Holland houen’, ‘Gelukkig is het land’ en ‘Zij 
zullen het niet hebben’ voor. Als nummer 1 

35



1999 en 2000 een contract nog tot de 
mogelijkheden behoort.

Variatie

Vele activiteiten vinden hun oorsprong in de 
jaren negentig. De taptoe op het 
Raadhuisplein bijvoorbeeld, maar ook de 
vrijmarkt aan de Sandbrinkstraat. In 1992 
worden ballonnen opgelaten ter gelegen-
heid van het 12,5 regeringsjubileum van 
koningin Beatrix, in 1993 wordt een feest-
avond voor Bert Stomphorst georganiseerd 
vanwege zijn vele verdiensten als bestuurs-
lid, zowel in de functie van secretaris als 
die van voorzitter. De Federatie van 
Oranjeverenigingen kent hem de zilveren 
legpenning met draaginsigne en oorkonde 
toe. Helaas moet hij aan het eind van het 
jaar om gezondheidsredenen terugtreden 
als voorzitter, maar hij blijft nog wel lid van 
het bestuur. De heer Visser wordt plaatsver-
vangend voorzitter. In 1994 geeft de 
Koninklijke Luchtmachtkapel een concert ter 
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van 
‘Oranjedag’, Ter gelegenheid van de 50-jari-

ge bevrijdingsherdenking in 1995 wordt de 
bekende zanger Gordon gecontracteerd, er 
is een voedseldropping, kortom, het 
bestuur van ‘Oranjedag’ is van alle markten 
thuis

In 1995 klaagt de PvdA dat de 4 mei her-
denking een te religieus karakter heeft en 
men wil graag een spreker op het program-
ma. Als reactie op deze klacht besluit 
‘Oranjedag’ op de desbetreffende avond een 
verzetsgedicht te laten voordragen, maar in 
oktober wendt de PvdA zich alsnog tot het 
college met de opmerking dat de inhoud 
van het gedicht niet algemeen genoeg was. 
Hoewel ‘Oranjedag’ deze reactie wel als erg 
laat ervaart, belooft men in de toekomst 
nog kritischer naar teksten van declamaties 
te kijken. 
Helaas, men kan het nooit iedereen naar de 
zin maken. In februari 1996 schrijft een 
inwoner van Veenendaal een brief naar 
zowel het college als naar ‘Oranjedag’, 
waar in hij pleit voor een meer christelijk 
karakter van de dodenherdenking. Naar de 
mening van ‘Oranjedag’ moet men recht 
proberen te doen aan alle gezindten, maar 
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de dodenherdenking dient wel in een histo-
risch perspectief geplaatst te worden.

Op 5 mei 1995 wordt ter gelegenheid van 
de herdenking van 50 jaar bevrijding een 
bevrijdingsvuur ontstoken. De Veenendaalse 
Atletiek Vereniging haalt het vuur in 
Wageningen, de padvinders van scouting-
groep ‘De Zwervers’ werken mee met het 
hijsen van de vlag en Caecilia blaast daarbij 
het reveil. Er is een voedseldropping, para-
chutisten landen op het V.R.C.-terrein en er 
is een vliegdemonstratie van Fokker Four.

In deze jaren is de financiële situatie aan-
zienlijk rooskleuriger dan vroeger. De adver-
tentiecampagne heeft goed gewerkt, hoewel 
het de nodige moeite kost alle advertentie-
gelden binnen te krijgen. Sommige adver-
teerders hebben een jaar na dato nog niet 
betaald en in veel gevallen is dat geld hele-
maal niet meer te innen. Toch is de adver-
tentiecampagne in zijn totaliteit een succes. 
Ook bij de vrijwillige bijdragen is inspan-
ning vereist om ze binnen te krijgen

Jac. van der Laan doet zijn intrede in het 
bestuur op 11 april 1995, maar in de func-
tie van voorzitter moet na het terugtreden 
van Bert Stomphorst nog steeds worden 
voorzien, daar de heer Visser tijdelijk voor-
zitter is. Naar aanleiding van perikelen 
rondom de invulling van het voorzitter-
schap verlaat penningmeester Van Geffen 
het bestuur en de heer Visser besluit nog 
maar een poosje als waarnemend voorzitter 
mee te draaien en dat poosje duurt tot sep-
tember 1996, als Piet van Walsem als voor-
zitter aantreedt. Jac. van der Laan neemt 
het penningmeesterschap op zich. Ook in 
september komt Nico Buijs de gelederen 
versterken. Zitten er notoire rokers in het 
bestuur? In 1996 wordt beslist dat er niet 
meer gerookt zal worden in de bestuursver-
gaderingen. Desgewenst zal een korte rook-
pauze worden ingelast. 

In de 90er jaren is de meivakantie in 
opmars en Koninginnedag zal regelmatig in 
deze vakantie vallen. Het ziet er naar uit dat 
steeds minder gerekend kan worden op een 
klassikale deelname aan de kinderzang. In 
1996 is er overleg met het bestuur van de 
Stichting Samenwerkende Christelijke 
Scholen. De schoolleiding is bereid om 
ouders en kinderen te stimuleren op vrijwil-
lige basis mee te doen en ook zal het reper-
toire worden ingestudeerd. Voor het vol-
gend jaar wordt gevraagd om terugkeer van 
de locatie in Veenendaal-West met mede-
werking van een muziekkorps. Het is een 
wat moeilijke beslissing, want het kan ook 
zijn dat er in West op een bijna lege locatie 
wordt gezongen, maar het bestuur besluit 
het er nog maar een keer op te wagen. Als 
de belangstelling tegenvalt, is het over en 
sluiten in West. Maar aangezien de zang in 
1998 weer plaatsvindt, zal het met de 
belangstelling wel goed hebben gezeten. 

In 1997 valt 4 mei op zondag. De SGP, 
gesteund door RPF/GPV, verzoekt om de 
herdenking naar zaterdag 3 mei te verschui-
ven, maar het college heeft al aangegeven 
dat niet van plan te zijn. Het gedicht “Naar 
Bloemheuvel” zal worden gedeclameerd. Op 
5 mei komen bekende mensen naar 
Veenendaal om de festiviteiten op te luiste-
ren: behalve de commissaris van de konin-
gin, Jhr. Beelaerts van Blokland zal ook pia-
nist Jan Vayne acte-de-présence geven. Voor 
de schoolkinderen worden 2000 snoepzak-
ken besteld à ƒ 0,65 per stuk. Afgezet 
tegen het jaar 1923, toen de schoolkinderen 
een traktatie kregen voor ƒ 0,35 per kind, 
lijkt dat een voordelige koop. Een leuke 
activiteit is de aanwezigheid van Tussen 
Kunst en Kitsch. Het hele team komt naar 
Veenendaal en de bevolking staat al vroeg 
en masse in de rij om alle vermeende kunst-
werken te laten taxeren. Helaas is niet 
bekend geworden of er een Rembrandt of 
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soortgelijk kunstwerk is opgedoken.

Koninklijke Bomen

In de loop van de jaren worden drie konink-
lijke bomen geplant. In 1979 hanteert bur-
gemeester Bode de schop. De Julianaboom 
krijgt een plaatsje in het gazon bij het 
Bejaardencentrum ‘De Engelenburgh’ en in 
1981 verricht wethouder Koppenberg 
dezelfde werkzaamheden rondom de 
Beatrixboom bij Bejaardencentrum ‘Het 
Boveneind’. In december 1998 komt de 
Wilhelminaboom weer terug in Veenendaal. 
De oude boom is door reconstructies van 
de Markt verdwenen, maar het feit dat het 
100 jaar geleden is dat de oorspronkelijke 
boom ter gelegenheid van de inhuldiging 
van Wilhelmina werd geplant, doet 
‘Oranjedag’ besluiten een nieuwe boom, een 
koningslinde, te planten, ditmaal achter de 
Oude Kerk. Wethouder Arie de Graaf ver-
richt samen met de leerlingen van de 
Beatrixschool de graafwerkzaamheden. De 
Beatrixschool is de enige school in 
Veenendaal die nog een koninklijke naam 
draagt. Alle andere namen zijn in de loop 
van de jaren door fusies verdwenen.

Kroonprinses

Het 100-jarig bestaan van stichting 
‘Oranjedag’ wordt uitgeluid door een belang-
rijke gebeurtenis: op 7 december 2003 
wordt een kroonprinses geboren. Deze prin-
ses, dochter van prins Willem-Alexander en 
prinses Máxima krijgt de namen Catharina-
Amalia Beatrix Carmen Victoria. Ze wordt 
om 17.01 uur in het Ziekenhuis Bronovo in 
Den Haag geboren, is 52 cm lang en weegt 
3310 gram. 
Het bestuur van ‘Oranjedag’ bezorgt op één 
morgen 12.000 mandarijntjes bij alle basis-
scholen, gemeentelijke en overheidsinstel-

lingen, bejaardencentra en bij verzorgings-
tehuis De Meent. 

Centennium

Veel bestuursleden hebben in de loop der 
jaren Stichting ‘Oranjedag’ geleid. Zonder 
uitzondering hebben zij de afgelopen 100 
jaar bergen werk verzet om de ingezetenen 
van Veenendaal prachtige feestdagen te 
bezorgen. Dat geldt evenzeer voor het hui-
dige bestuur, bestaande uit voorzitter Nico 
van Wakeren, secretaris Gerard Heuvelman, 
penningmeester Jac. Van der Laan en de 
leden Frans van Beek, Nico Buijs, Gert van 
Eden, Clari Eelkema, Roelofien van de Hoef 
en Ineke van Schuppen. Bilderdijk zei het 
reeds: “In het verleden ligt het heden, in het 
nu wat worden zal”. In dat licht bezien, kan 
men er alle vertrouwen in hebben dat 
Stichting ‘Oranjedag’ ook in het volgende 
centennium haar taken op dezelfde ver-
trouwde manier zal vervullen als zij dat al 
een eeuw lang heeft gedaan.
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