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RAALTE/WIJHE – De laatste Konin-
ginnedag oude stijl in Raalte
kwam, zoals in de meeste plaat-
sen gisteren pas in de loop van de
middag goed op gang. Flink druk
werd het op de Grote Markt waar
het in de warmte van de zon goed
toeven was op een terras. Met po-
dia op twee plekken was er varia-
tie in muziek met ook live-optre-
dens. De jongeren verzamelden
zich vooral voor De Gouverneur
bij de dj. De kleedjesmarkt bleef
dit jaar achterweg maar dat gold
niet voor de muzikale groet die
door muziekvereniging St. Caeci-
lia aan de verzorgingshuizen
werd gebracht. ‘s Middags trok
daar ook de versierde fietstocht
voorbij die door de Oranjevereni-
ging was georganiseerd.

In Laag Zuthem was de traditio-
nele optocht niet geschrapt, daar
ging het feest als vanouds ‘s och-
tends van start. Met veel beveili-
gingsmensen met ‘oortjes’ wat no-
dig was vanwege het grote aantal
koningen en koninginnen in de
stoet. Vanuit hun versierde rijtui-

gen wuifden ze naar het publiek
langs de kant, onder wie burge-
meester Piet Zoon. ,,Ik kom graag
in Laag Zuthem’’, liet de burgerva-
der in zijn toespraak weten, ,,ei-
genlijk wordt hier toch hét Oran-
jefeest van Raalte gevierd.’’ Ook
in Laag Zuthem had het Oranjeco-
mité het programma aangepast
aan de officiële televisiemomen-
ten. Op een groot beeldscherm in
het Trefpunt was de ceremonie in
Amsterdam te volgen. Bij het
plaatsen van de handtekeningen
klonk er een applaus. Later wer-
den de Zuthemer Troonswisse-
lingsmokken uitgedeeld. Het win-
nende ontwerp was van de hand
van Joost Mikx. In Heino begon
het programma vanwege de inhul-
diging wel later op de dag. Na de
aubade werd de Held van Heino
bekendgemaakt: Jesse Middel-
kamp uit Lierderholthuis. Hij ver-
diende de titel vanwege zijn acti-
viteiten voor de Stichting Opkik-
ker die oude mobieltjes inzamelt
om langdurig zieke kinderen te
helpen. Daarna volgden een kin-
derrommelmarkt en scoutingacti-

viteiten van de Rozendaelgroep
zoals het bakken van broodjes op
een kampvuur. In Wijhe begon
Koninginnedag wel zoals de tradi-
tie het wil: met een aubade op
het Van Dedemplein. Drie mu-
ziekkorpsen traden aan en er was
veel publiek om na het Wilhel-
mus nog een keer luid te roepen:
leve de Koningin! De Wijhese Mo-
len werd gepavoiseerd, de lucht-
kussens op het Van Dedemplein
werden opgeblazen en een voet-
balveldje geplaatst. Op andere
plekken spreidden de kinderen
hun speelgoed uit. De abdicatie
was te zien op grote en kleinere
schermen in de Nicolaaskerk. De
tentoonstelling over het Konink-
lijk Huis - zaterdag in het Lang-
huus en daarna in de Nicolaas-
kerk - trok honderden mensen. In
verband met de bijzondere dag
was gekozen voor het thema Ko-
ninklijk Huis en de bevolking
was gevraagd om voorwerpen zo-
als blikjes, bekers en andere spul-
letjes af te staan. Het resultaat
was verrassend met snuisterijen,
boeken, foto’s, en een film over
het bezoek van de Koninklijke fa-
milie aan Wijhe in 2003. Ook wa-
ren unieke voorwerpen te zien zo-
als de jurk van koningin Wilhel-
mina, het trapje waarop ze schil-
derde en de replica van koningin
Emma door Jan Toorop. Het
avondprogramma bood een stoe-
lendans, een optreden van de Har-
monie met het Mannenkoor en
het Wiejes Cabaret. De histori-
sche dag werd afgesloten met
vuurwerk.
Koninginnedag, oftewel kronings-
dag in Heeten werd zoals gebrui-
kelijk op het Dorpsplein gevierd
met, later op de dag, volle terras-
sen bij het gemeenschapscen-
trum ‘t Trefpunt en zaal Bosgoed.
Al vroeg beet kindervakantie-
groep Juventa het spits af met de
traditionele zeskamp. De school-
jeugd deed mee met twaalf teams
met de meest uiteenlopende lu-
dieke namen. De kinderen deden
behendigheidsspelletjes. Tijdens
de prijsuitreiking na afloop wer-
den de inspanningen van het bes-
te team Beumerklungels 1 be-
loond met voor elk lid een gratis
zak patat af te halen bij Bosgoed.

Beatrix en Marinus
door Matthijs Oppenhuizen

I ngetogen, eerbiedig en uiter-
aard een kwinkslag. Gisteroch-
tend kwam een afvaardiging

van herensociëteit Voorheen De
Nuts Neut in Olst bijeen thuis bij
regent senior Marinus Beumer.
Aan de Parallelweg, waar enkel re-
genten wonen. Een adellijk straat-
je. Maar daar ‘aan de boorden van
de Spoorsloot’ hesen de heren
rond 8.30 uur de driekleur met
oranje wimpel, deden een
heildronk op Beatrix, Juliana, Pie-
ter, Maxima ‘en vooruit, Wil-
lem-Alexander’ en zongen het
Wilhelmus (couplet zes ietwat
weifelend, één werd voluit gezon-
gen). Ook klonk het lied ‘Juliana,
onze Vorstin’, want voor de heren
is er één echte vorstin: de liefste,
Juliana. Trouw tot in den dood.
Maar noem de heren niet aarts-
conservatief, want regent Eilerts
had op de wijs van het konings-
lied deze tekst gecomponeerd:
Beatrix en Senior
Danken wij voor zoveel jaar
Zoveel liefde zoveel kracht gaven zij
Voor ons land en voor ’t ontbijt
zorgden zij zo’n lange tijd
Hebben ons zoveel vreugde toege-
bracht”
Zelfs de rap zat in dit nummer.
Met soepele (nou ja...) hiphopbe-
wegingen rapten de heren:
De ‘M’ is van Marinus
3 vingers naar bené

De ‘M’ is van Marinus
He’s cool, man, he’s okay”
John Ewbank, luister en leer!
Ik ga er vanuit dat het op sin-
gle wordt uitgebracht en te
downloaden is via iTunes,
dat wordt numero uno in de
hitparade. Vervolgens scho-
ven de heren aan voor een ko-
ninklijk ontbijt. Met zelfs ge-
bak en gekookte eieren. Daar-
mee zijn wij aangekomen bij
het waarom van dit alles,
want deze ceremonie werd
gisteren voor (ongeveer) de
25e keer uitgevoerd onder lei-
ding van de regent senior, op
zijn ‘landgoed’. Maar Marinus
abdiceert. Hij, 24 jaar geleden
benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje Nassau en net
als Beatrix uit bouwjaar 1938,
stopt met deze traditie. Dat
Beatrix tegelijk met hem af-
stand doet van de troon, is na-
tuurlijk bijzonder toevallig.
Vandaar het extra eerbetoon
aan deze regent, volledig te-
recht uiteraard.
Maar ja, wat moeten de he-
ren, wat moet Olst nu? Heeft
dit dorp één koningstraditie,
verdwijnt deze ook al. Maar
regent Eilerts bracht verlos-
sing: op 20 maart (sterfdag
Juliana) planten de heren in
‘hun’ Willy Dobbeplantsoen
een koningslinde. Waar ze
vervolgens elke 30e april sa-
men het volkslied over de
Kortrickvijver laten galmen.
Alvast driewerf hoera.
Herinnert u zich trouwens
nog dat de heren onlangs op
de IJsseloever hun kerktoren
plaatsten? Die is weg, want
de toren wordt versterkt en
opgeknapt om dan weer als
baken aan de IJssel te ver-
schijnen. Het land is in goede
handen, dames en heren. Het
land is in goede handen.

K(r)oningsfeest
Vlaggen hingen er al wel in alle
vroegte, maar de trek richting
terrassen kwam pas laat op gang.

� Regenten Van der Werf, Eilerts en Beumer hijsen de driekleur.

HIER IN SALLAND

� Maandag werden de schaakstukken
en zullen daarna ook elders in het
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� In Wijhe wordt de traditionele kleedjesmarkt gehouden. Kinderen, maar
ook volwassenen prijzen hun waren aan. foto Paul Draaijer
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Ook kregen zij de Juventa wissel-
bokaal uitgereikt die ze volgend
jaar moeten verdedigen. De twee-
de prijs ging naar de Spekkies 2
en de derde prijs was voor het
team De Biggetjes. De poedelprijs
ging naar de Stuntclowntjes en
de Sterke Strijders waren goed
voor de originaliteitprijs. Alle
deelnemers kregen tijdens het
wachten op de prijsuitreiking een
broodje knakworst. Het thema
van de zeskamp was dit jaar cir-
cus. In het middaguur was het de
beurt aan Jongerenvereniging De
Treffers die met een bult gekkig-
heid allerlei spelen verzorgde zo-
als het sumoworstelen en een

storm-hindernisbaan. In het ge-
meenschapscentrum werd het
‘waar en niet waar spelletje’ ge-
houden met petje op, petje af.
Liefhebbers van wandelen en fiet-
sen kwamen aan hun trekken
met een wandel- en fietsroute
met oranjeversnapering na af-
loop. De kroningsdag werd afge-
sloten met live muziek en een ge-
zellig barbecuefeest op het terras
van Bosgoed. Voor een goed ver-
loop van de festiviteiten in het
dorpscentrum was een deel van
de Dorpsstraat vanaf de Johanna-
laan tot aan kruispunt Bosgoed af-
gesloten.
Zompen door de modder, klaute-

ren in touwnetten, in een kikker-
poel duiken en lekker vies wor-
den. Een mooi tijdverdrijf op Ko-
ninginnedag vonden kinderen en
ouders gisteren in Nieuw Hee-
ten. Bij de survival in dat dorp
konden 199 kinderen zich uitle-
ven in de natuur. Bikkels waren
het want sommige hindernissen
waren best pittig. Niemand hoef-
de eigenlijk in die kikkerpoel te
vallen bij de kabelbaan in de wei
van Marissink, maar als één
sprong waren er veel volgers. ,,Br-
rr wat is dat water koud’’, rilde
een jongetje van een jaar of acht.
Er waren 33 hindernissen wat vol-
gens een van de organisatoren,

Theo Grolleman, niets te maken
met de regeringsperiode van Bea-
trix en ook niet met het jubileum
van de carnaval: ,,Puur toeval.’’ Bij
de Belte, start en finish van de sur-
vival stonden tonnen met warm
water klaar waar de kinderen na
afloop graag indoken. ,,Mag ik
met de kleren in bad en met
schoenen’’, vroeg Daan Kemper
netjes aan zijn moeder Jolanda.
Nou graag, vond zij, want er was
geen schoon stukje stof meer te
zien. Deelnemers kwamen uit de
hele regio tot aan Hardenberg toe.
Plaatselijke bedrijven sponsorden
met materialen en tachtig vrijwil-
ligers waren in touw.

HEINO/WIJHE – Ze zaten te
ver van het koningspaar af
en te veel achter pilaren om
Willem-Alexander en Máxi-
ma goed te kunnen zien.
Maar hóren konden ze de
nieuwe koning wel goed en
zien via de beeldschermen
die overal in de kerk waren
opgehangen. Het gevoel er-
bij te zijn in combinatie met
de sfeer in de Nieuwe Kerk
maakte van de inhuldiging
een onvergetelijke gebeurte-
nis, vertelden Annet van
Veen uit Wijhe en Jennie
Pruim uit Heino gisteren na
afloop. De dames zaten in
de Overijsselse groep ‘42 ge-
wone burgers’ die de cere-
monie mochten bijwonen.
,,Alle koninklijke gasten kon-
den we vanaf onze plek wél
goed zien’’, vertelt Van der
Veen. ,,Eerst op het scherm
toen ze buiten aankwamen
en even later zag je ze in de
kerk lopen. Heel bijzonder
als je Charles zo dichtbij in
het echt voorbij ziet lopen.’’
Veel indruk maakte ook het
applaus waarmee prinses
Beatrix werd bedankt. ,,Dat
bleef maar doorgaan en dat
was veelzeggend.’’
Het driewerf hoera voor de
nieuwe koning was ook een
kippenvelmoment. ,,Dat
kwam zo bij iedereen uit
het hart.’’
Pruim vond het beeld van
Beatrix tussen haar klein-
dochters emotioneel. ,,Ont-
roerend om haar daar zo te
zien zitten. Ik ben zelf oma
en dan voel je dat.’’ Het was
wel een lange zit in de kerk
vertelt de Heinose: ,,We za-
ten er even na twaalf uur als
eersten en waren de laat-
sten die vertrokken. Maar
we hebben ons niet ver-
veeld hoor met al die beken-
de gezichten die voorbij
kwamen en al die variatie
aan kleding en hoedjes. We
hadden ook wel wat te le-
zen want ze hadden voor
ons op de stoel een boekje
neergelegd over de historie
van het koningshuis.’’

vervolg van pagina 29
door Gerard Potijk

HEETEN/AMSTERDAM – Wie giste-
ren goed oplette bij de tv-beelden
heeft ze gezien: de schaakstukken
bij het Muziekgebouw aan ‘t IJ
waar de rondvaart van koning
Willem-Alexander en koningin
Máxima eindigde. Vervaardigd
door het Heetense constructiebe-
drijf Aloys Elders in opdracht van
kunstenaar Thomas Bijen. Zater-
dag werden de vier meter hoge
schaakstukken opgehaald in Hee-
ten met een dieplader van Defen-
sie, maandag kregen ze hun plek-
je aan ‘t IJ. Martijn Elders reisde
met enkele medewerkers naar

Amsterdam om daarop toe te
zien. ,,Ze zijn met behulp van een
telescoopkraan op hun sokkels ge-
zet. Het is een zes meter hoge con-
structie. Die moet stevig staan,
vandaar dat we betrokken waren
bij de montage.’’ Natuurlijk was
hij verguld met de opdracht, ver-
telt Elders, in de werkplaats in
Heeten is er zo’n twee weken aan
gewerkt. ,,Fantastisch om op deze
manier een steentje bij te dragen
aan de troonswisseling.’’ De op-
dracht kwam bij Elders terecht
vanwege de banden die hij met
kunstenaar Bijen heeft. ,,Bijen
woont nu in Den Haag, maar hij
is geboren en getogen in Heeten.
We hadden elkaar al zo’n 15 jaar

niet meer gesproken totdat hij me
opbelde met de vraag of we die
schaakstukken kunnen maken.’’
Het ontwerp is van Bijen, de uit-
voering lag in handen van het
Heetense constructiebedrijf dat
de nodige ervaring heeft met me-
talen elementen voor plaatsing in
de openbare ruimte. De schaak-
stukken zijn net als de sokkels ver-
vaardigd uit zogeheten corten-
staal. Eerst werd van het kunst-
werk Royal Chess een schaalmo-
del gemaakt, daarna werden de
schaakstukken op ware grootte ge-
maakt. Gert Roddenhof uit Her-
xen, is een van de medewerkers
van Elders die veel laswerk aan
het koningspaar verrichtte. ,,Su-

per zo’n opdracht, die krijg je
maar maar één keer in je leven’’,
kijkt de Herxenaar erop terug. Na
een poedercoating door het De-
venter bedrijf Wolf Vermadox
bracht Bijen zelf de finishing tou-
ch aan in de vorm van graphic art.
De jonge kunstenaar vertelt dat
hij in opdracht werkte, maar dat
het zijn eigen idee was om het ko-
ningspaar te verrassen met schaak-
stukken in de vorm van een ko-
ning en koningin. ,,Je moet het
zien als de personificatie van hun
samenzijn als paar. Het leek mij
voor hen een mooi beeld als slot-
stuk van een dag dat ze zien op
het moment dat ze aan het avond-
feest beginnen.’’

Driewerf hoera
was ‘kippenvel-
moment’overal laat op gang

aan ‘t IJ geplaatst. Ze staan er tijdelijk
land te zien zijn. foto Martijn Elders

� Zompen door de modder, klauteren in touwnetten, in een kikkerpoel duiken om lekker vies te worden. Een mooi tijdverdrijf op Koninginnedag vinden kin-
deren en ouders in Nieuw Heeten. foto Gerard Vrakking
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‘Onze bijdrage aan troonswisseling’


