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Anders was dat in 1936,  
enkele tientallen meters  
van de plek waar het 

nieuwe boompje is geplant. Eind 
september 1936 werd in Lo-
chem na de verloving van Prins 
Bernhard en Prinses Juliana, een 
comité opgericht bestaande uit 
bestuursleden van Nederland en 
Oranje. Een redelijk groot bedrag 
kon dit comité op tafel krijgen, 
fl. 900,— (€ 408,40). Er werd 
gecollecteerd en er werd een 
loterij op touw gezet.
Op 3 december besloot de ge-
meenteraad fl. 250,— (€ 113,45) 
bij te dragen. Eveneens werd 
bekend gemaakt dat aan de ge-
dempte gracht, lopende langs 
de voormalige fabriek van de 
Gebroeders Naeff, de naam Juli-
anaweg werd toegekend.

Op 7 januari 1937  begon zich 
om twee uur ‘s middags een 
kleurige stoet te formeren die op 
een feestelijk versierde wagen de 
linde naar de plek bracht waar ze 
geplant zou worden.

Muziekvereniging Aeolus zorgde 
voor de vrolijke noot. Johan 
Hendrik Duchateau van de Gu-
dulaschool, Johan Voortman 
van de Prins Hendrikschool, Jan 
van Zanten van de St.-Joseph-
school, Arend Jan Horstman 
van School II ( thans staat daar 
een gedeelte van het gebou-
wencomplex De Garve) en Ge-
rarda Stempher van School I (de 
voormalige ‘oude’ school aan 
de wal; thans staat er een woon-
complex aan de Schoolstraat) 
verspreidden de aarde over de 

wortels van de boom, nadat bur-
gemeester R. van Luttervelt* zijn 
warme, plechtige toespraak had 
gehouden.

In zijn toespraak sprak hij vervol-
gens tot de jeugd van Lochem: 
”Jullie allen tezamen die deze 
Julianalinde hier gebracht heb-

De Julianaboom
Arjen Dieperink

De geschiedenis herhaalt zich, zegt men. Of dient men te stellen: “De mens herhaalt zich”? 
Op 2 februari 2002 werd door burgemeester E. van Duijn een boom onthuld ter gelegenheid 
van het kroonprinselijk huwelijk in Amsterdam. Een groep aanwezigen, hoofdzakelijk 
(bestuurs-)leden van de Lochemse Evenementen Organisatie en van Nederland en Oranje, 
was getuige van de plechtigheid.
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ben, weten veel te goed hoe mooi 
zo’n boom kan worden als hij 
ongestoord blijft groeien.” De 
boom heeft er tot de Kerst 1940 
gestaan.

In het boek Lochem in oorlogs-
tijd 1940 – 1945 met wat er er 
aan vooraf ging…… èn wat er 
na kwam, uitgegeven in 1985 bij 
het veertigjarig bevrijdingsfeest 
door de voormalige Historische 
Vereniging Lochem-Laren (1983 
– 2001) schreef ik in hoofdstuk 
2 op bladzijden 77 en 78 het 
volgende over de Julianaboom:
“In de nacht van 25 op 26 decem-
ber 1940 werd door pro-Duitsers 
de Julianaboom aan de Juliana-
weg afgezaagd. Dit was meer een 
politieke daad. De Lochemsche 
Courant van vrijdag 27 decem-
ber 1940 meldde dit als volgt: 

“In den nacht van den 1sten op 
den 2den Kerstdag hebben on-
bekenden den herinneringsboom 
aan den Julianaweg afgezaagd. 
Vanwege de gemeente zijn Don-
derdagmorgen onmiddellijk de 
noodige maatregelen genomen, 
o.a. bestaande in het wegnemen 
van het hek, dat het terrein van 
den boom afsloot.’ De heer 
Weber, van Gemeentewerken, 
heeft enkele stekjes van de boom 
bewaard. Het omzagen van de 
Julianaboom was een van de 
laatste stuiptrekkingen van het 
eerste oorlogsjaar te Lochem.” 
Op last van de bezetter diende 
de naam van o.a. de Julianaweg 
te worden gewijzigd. Het college 
van Burgemeester en Wethou-
ders van Lochem besloot op 25 
februari 1942 de straatnamen 
Wilhelminalaan en Julianaweg 

te veranderen in Wilhelmina 
van Pruisenlaan en Juliana van 
Stolbergweg.
Op last van de waarnemend 
Commissaris van de Koningin 
in Gelderland (brief van 5 april 
1945) werden de straatnamen 
weer in ere hersteld.

Een van de bewaarde stekjes 
was in 1948 uitgegroeid tot 
een nieuwe linde. Deze linde 
werd eveneens plechtig tijdens 
Koninginnedag 1948 wederom 
onder leiding van burgemeester 
Van Luttervelt geplant op de plek 
waar de eerste linde had gestaan.

*Burgemeester.
1929 – 1942 & 1945 – 1950 van 
Luttervelt, Remmet, geboren te 
Hilversum op 18 oktober 1884, 
overleden te Lochem op 4 mei 
1956, sinds 1923 burgemeester 
te Zuidlaren, benoemd te Lochem 
KB 11 maart 1929 nr. 49 m.i.v. 
25 maart; ontslagen bij besluit 
Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en Justitie 27 juni 1942, 
herbenoemd door Commissaris 
Militair Gezag district Zutphen 
op 6 april 1945, ambt hervat op 
2 april 1946 ingevolge KB van 
5 september 1945 (Stbl. E 86), 
eervol ontslag KB 25 mei 1949 
nr. 6 i.v.m. bereiken der 65 jarige 
leeftijd, waarnemend burgemees-
ter tot 1 augustus 1950.
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