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UIT D’ OUDE DOOS  

GOUDEN HANDEN IN EDE 
 

Onder bovenstaande, prachtig gevonden naam werd een paar jaar na de oorlog om precies 
te zijn van 28 juli t/m 7 augustus 1949, op de terreinen achter “De Reehorst” een 
tentoonstelling gehouden, die sindsdien - althans in Ede - niet meer is geëvenaard.  

Het werd een manifestatie van vrijetijdsbesteding, zo goed door een stichtingscomité met 
aan het hoofd van de onverwoestbare heer A. Belogne op touw gezet. De heer Belogne wist 
hoe hij dergelijke zaken moest aanpakken, allereerst grootscheepse reclame. Reeds op 7 juni 
zette hij voor de AVRO-radio de plannen uiteen en wist zelfs de destijd zo bekende pater 
Henri de Greve te bewegen in één van zijn wekelijkse “lichtbakens”, de aandacht op de 
komende tentoonstelling te vestigen.  

Op dinsdag 26 juli wierpen vliegtuigen van de RLS boven zestig grote plaatsen in ons land 
folders uit met de oproep naar “Gouden Handen” te komen. Op het grasveld verrezen zes 
grote tenten met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 6000 m2. Van alle zijden 
stroomden de inzendingen binnen en alle beschikbare ruimte was bezet. De toenmalige 
minister van sociale zaken mr. A. M. Joekes opende dinsdagochtend 28 juli in de koffiekamer 
van “De Reehorst” de tentoonstelling.  

 

 

Opening Gouden Handen in de Reehorst 1949 



Daarna kon het publiek tegen een toegansprijs van één gulden de terreinen betreden. De 
bezoekers stroomden toe en raakten al gauw opgetogen; een schat van fraaie staaltjes 
huisvlijt viel te bewonderen. Het schip de  “Nieuw Amsterdam” met een lengte van 160 cm, 
tot in de perfectie op schaal nagebouwd, radiografisch bestuurd in een bassin van tien bij vijf 
meter; een model van het raadhuis in Dordrecht; de ark van Noach, compleet met een hele 
veestapel en talrijke kerken. Duizenden werkstukken op gebied van fijne smeedkunst, 
houtsnijwerk en handwerken, vervaardigd in tienduizend vrije uren, terecht kon men hier 
van gouden handen spreken.  

Over het terrein reed een miniatuur stoomtreintje bestuurd door een gepensioneerd 
machinist, waarmede men à raison van tien cent een ritje kon maken. De belangstelling voor 
deze groots opgezette expositie steeg met de dag; van heinde en ver kwamen mensen om 
een dagje op Reehorst door te brengen. Na een week, donderdag 4 augustus, waren ruim 
40.000 bezoekers de kassa’s gepasseerd. Gezien deze enorme belangstelling besloot men de 
tentoonstelling tot maandag 3 augustus te verlengen en dan ook zondag 7 augustus er bij te 
pikken, niet helemaal volgens afspraak met het gemeentebestuur, de zondagen zouden 
gesloten blijven. Maar het grote aantal mensen, vooral van buiten, die deze laatste zondag 
kwam aanzetten, wilde men niet teleurstellen.  

Maandagavond 8 augustus was het definitief afgelopen; er waren 90.000 betalende 
bezoekers geweest allen vol lof over het gebodene. Enkele gemeenteraadsleden dachten er 
anders over, in de eerstvolgende raadsvergadering uitte de heer Schothorst zijn misnoegen 
dat, ondanks gedane toezeggingen, de tentoonstelling toch op zondag 7 augustus kon 
worden bezocht. Burgemeester Boot tilde er niet zo zwaar aan; het waren prachtige dagen 
geweest zoder één enkele wanklank en een machtig stuk propaganda voor onze gemeente. 
De naam  “Gouden Handen is later meer gebruikt, maar uiteindelijk afkomstig van een 
handvol Edenaren die wisten hoe zij iets dergelijks met succes moesten organiseren.  

 

 


