
Kroningsfeesten 1898 (deel 1) 

Dit ar5kel is opgesteld naar aanleiding van nader onderzoek dat Gerben Dijkstra kortgeleden hee> 
afgerond. Al eerder had Anton van der Sande een ar5keltje over dit kroningsfeest geschreven in de 
nieuwsbrief van september 1998. Met grote dank aan Gerben neem ik zijn info in dit ar5kel ook 
volledig over. 

Als bijlage een kopie van de originele intekenlijst. De tekst op deze lijst staat hieronder volledig 
uitgeschreven, samen met een toelich5ng. 

Voorafgaand aan de restaura5e van De Timmerwerf vonden we bij het opruimen een aantal papieren 
uit de administra5e van 5mmerman Jan Koene. Daarbij was een lijst uit 1898 die op zich niets te 
maken hee> met het 5mmerbedrijf. Het is een intekenlijst van een inzamelingsac5e. In september 
van dat jaar werd de 18-jarige prinses Wilhelmina gekroond tot koningin. En zoals dat ongetwijfeld in 
veel plaatsen het geval was, werd ook in De Lier een inzamelingsac5e gehouden. Hieronder het 
begeleidend schrijven en de lijst. Het is niet duidelijk of dit de enige lijst was, maar de belangrijkste 
donateurs staan er zeker op. 

M. Waar overal in den lande de troonsbes5jging van H.M. onze koningin Wilhelmina tot een 
heuglijk feit zal worden gemaakt, hebben eenige ingezetenen van onze gemeente gemeend, dat de 
Lier in dezen niet mocht achterblijven. De commissie, die zich gevormd hee> om de fes5viteiten 
voor te bereiden, verzoekt U met aandrang om Uwen steun en noodigt U uit, op onderstaande lijst 
te vermelden, hoeveel U daartoe wenscht bij te dragen. 

                                                                                                              Namens de commissie, 
                                                                                                              D. van Wijck    ) 
                                                                                                                                        )      voorziSers 
                                                                                                              W. Westbroek )

Nr. Namen Func5e Bedrag 
In gld.

1 Th. C. Cramer Burgemeester ƒ 25,--

2 P.C. Bakker Huisarts ƒ 25,--

3 Ds. Timmer Hervormd predikant ƒ 20,--

4 Ds. Los Gereformeerd predikant ƒ 10,--

5 Jb van den Berg Wethouder ƒ 15,--

6 C.W. de Jong Wethouder ƒ 15,--

7 A. van der Marel Raadslid ƒ 10,--

8 A.  van Vliet Raadslid ƒ  5,--

9 G. Dukker Raadslid, tuinder aan de Nieuwe Tuinen ƒ  8.--

10 A. Keyzer Raadslid ƒ  5,--

11 G. Dekker Raadslid, manifacturenhandelaar ƒ  5,--

12 L. van Vliet onbekend ƒ  2,50



Als dit de enige lijst is, dan zou de eindopbrengst ƒ 166,30 zijn geweest. In ieder geval is het 
aannemelijk dat dit de eerste lijst was die rondging. Op deze lijst vinden we de namen van de 
notabelen als opening. Zij hebben de toon gezet. 

13 J. Koene Timmerman ƒ 2,50

14 N.N. ƒ  2,--

15 N.N. ƒ  2,50

16 N.N. ƒ  0,10

17 A. Groenheide ƒ 1,--

18 N.N. ƒ 1,--

19 F. Monna Metselaar ƒ 2--

20 N.N. ƒ  0,25

21 D. Simons ƒ  0,25

22 N.N. ƒ 0,35

23 N.N. ƒ  0,25

24 N.N. ƒ  0,10

25 H. van Lingen? onbekend ƒ  0,25

26 H. van Berkel onbekend ƒ 0,50

27 J. van Geest onbekend ƒ  0,25

28 A. Kuijper onbekend ƒ  0,25

29 D. v.d. Lugt onbekend ƒ  0,25

30 N.N. ƒ  0,10

31 N.N. ƒ 1,--

32 P. Kok? Smid ƒ 2,50

33 A .van Berkel onbekend ƒ 0,50

34 B. Voorberg onbekend ƒ 1,--

35 Van Wijck Hoofd van de Gereformeerde School ƒ 2,--

36  

37

38  

39

40



En als dit inderdaad de totale opbrengst van de ac5e is geweest, dan is het resultaat van de  
inzamelingsac5e bepaald niet indrukwekkend. Er hebben slechts 35 personen een bijdrage gegeven. 
Een derde van de inschrijvers zorgt met ruim ƒ 143,-- voor het grootste deel (86 % van de opbrengst). 

 




