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Onafhankelijkheidsfeesten in Gouda 

Henry Hermsen 

Prins Willem Frederik werd op 16 november 
1813 door de Haagse notabelen Van Hogen
dorp en Van der Duyn van Maasdam uit
geroepen tot 'Hooge Overheid'. Daarmee 
begon de heerschappij van de Oranjes als 
soevereine vorsten van Nederland. De prins 
was met hulp van de Engelsen teruggekeerd 
naar Nederland om te helpen Napoleon te 
verdrijven. Na het Congres van Wenen in 
1815 werd Willem I ook daadwerkelijk ko
ning van Nederland, dat op dat moment ook 
nog de Zuidelijke Nederlanden omvatte. 
In de afgelopen 200 jaar werd de stichting 
van het koninkrijk regelmatig gevierd. Na
tuurlijk werd er ook in Gouda uiting gegeven 
aan de feestvreugde. In dit artikel beschrijf 
ik op welke wijze dat in Gouda verliep. 

Gouda in 1813 

De Goudse burgers zullen die novembenl1331\d in 1813 
behoorlijk in spanning hebben gezeten.' Door haar cen
rrale l igging en goede verbindingen met de omgeving 
kwamen nieuws en geruchten snel de Stad binnen, maar 

leefde men ook met de dreiging dat (Franse} troepen snel 

in de st3d konden zijn. Vluchtende Franse ambtenaren 
zorgden halverwege november voor onrust in de stad. 
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Op 19 november werd de erepoort gesloopt die in 1811 
voor Napoleon gebouwd was. Diezelfde dag riep maire 
(burgemeester) Ligt voet een voorlopig stadsbestuur uit, 
samen met ,,otabelen die voor de Frar,se overheersing in 



het bestuur hadden gezeten. 
Toen op 24 november Woerden door Franse croepe11 

onder de voet werd gelopen, nam de spanning in Gouda 
behoorlijk toe, Gouda had nauwelijks verdediging, alleen 
eell burgerwacht. Een verzoek om militairen ui t Rotter
dam werd afgewezen , Enkele dagen later werd het weer 
spannend toen Fra1lse militairell vanuit Gorinchem de 
Lek overstaken naar Schoonhoven en langs de Vlist rich 
ting Haastrech t t rokken . Op het gerucht dat de kozakken 
in aantocht waren, trokken de Fransen zich echter snel 
t erug. 

Geleidelijk aan kwamen er meer kozakken en gealli 
eerde Pruisische soldaten in de stad. Gouda moest re
gelmatig een beroep doen op de omliggende gemeenten 
om al die troepen (en hun paarden!) te kunnen verzor
gen. Uiteindelijk werd op g december ook in Gouda de 
prins uitgeroepen rot soeverein vorst. Een Goudse com 
missie trok die dag naar Rotterdam, waar de prins was 
om hulde in ontvangst te nemen. 

Den Vorst dien wij wenschten (1814) 

Ongetwij feld werd er een jaar na de bevrijding terugge
keken op de gebeurtenissen in 1813. Daar zijn niet veel 
getuigenissen meer van. In het Streekarchief is een uit 
geschreven preek bewaard gebleven. In de preek wordt 
eerst uit gebreid God bedankt. ' Gij hebt onze te voren 
verdeelde harten vereenigd, ons een Vorst geschonken, 
die het vaderland acht en bemint, - den Vorst dien wij 
wenschten . ' 2 

Daarna ging de spreker in op de vreemde overheer
sers die het land hadden bezet. Het was in zijn ogen een 

1. Dil gedc-dk is onllcentl a;m: G. J)rins, 'Oc bevrijding van Gouda 
en om.Jiggendc plaatsen in het jaar 1813', 'fi,1'ingc v,m ,fie Coude u 
(1993) 73,88. 
2, Gebeé en Aanspraak. op de Gedenkdag den 18 November 1814. 
S1reekarchief Midden-Holland (SAMH), Collectie Varia. inv.nr. 626.1. 
Hel is niet beker:d of de-ie l)reek in Gouda is gehouden. 
3. s1.MH, CollecHe Varia. inv.m. 62.6, 1i•i3. Ondersuepîng i1l ori • 
ginccl. 
4. Goudsdie Courant, s no\'cmbcr 1853. 
5. Coud.sci1r Couumt. u nov<:mber 1S6J. 

christel ijke plicht om te vergeven, maar vergeten zou hij 
het nooit. Hij riep zijn gehoor op om vooral hun kinde
ren te doordringen van de slechtheid van de Fransen . 

'Ik roep u op, mijne Broeders, wij moeten er voor zor
gen dat men het na eeuwen nog wcccn [sic] , het dui 
zendste geslacht moet het nog weten ... Opdat iedere 
franschman, die het ooit , zel fs na verloop van eeuwen 
nog, en onder \•,1elk voorwendsel ook, durfde wagen, 
gewapend, zij nen voet t e zetten op den Hollandschen 
grond, hier eenen wissen dood mag vinden; - opdat 
ieder franschman, en ieder woord van hen\ ook het 
heil igste, hier nog eeuwen lang verdacht zij, bij ons 
nageslacht . ' 3 

Eene schitterende vertooning (1863) 

In 1863 kwam de viering van vijfcig j aar onafhankel ijk
heid aanvankelijk b lij kbaar wac moeizaam op gang. De 
Goudsche Courant deelde hec publiek mede dac het eer
ste plan voor een gekostumeerde historische optocht 
niet van de grond kwam.,: Inmiddels werd er een nieuwe 
poging ondernomen en ook bestond het voornemen om 
de schooljeugd een opcocht te laten vorinen en liederen 
te laten zingen op de markt. 

De redactie vroeg zich af of hec publiek wel wist wat er 
gevierd moest worden: 

' ... dat de groote meerderheid des volks slechts zeer 
gebrekkig weec, wac zij gedenken, en de feestvreugde 
den goeden grondslag van helder înzigt missende, 
loopt gevaar, zonder duurzame vrucht in ij delen rook 
voorbij te snellen. •s 

De schrijver zette vervolgens uit een d.it wij maar weinig 
hadden bijgedragen aan het vertrek van de Fransen. Hij 
wijn e die veel meer aan de winterse omstandigheden die 
het Franse leger gedecimeerd hadden. De viering moest 
volgens de krant dan ook vooral betrekking hebben op 
het verbood dat het Nederlandse volk mee het huis van 
Oranje was aangegaan in 1813, het begin van het grond • 
-wettig bestuur. 
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Burgemeester en wethouders plaatsten op zondag 15 
november 1863 een kennisgeving in de krant, Zij r iepen 
de bevolking op om op woensdag 18 november deel ce 
nemen aan de fe~tviering. Maar de feestelijkheden ble
ven niet beperkt tot die woensdag. Op maandag was er 
al een 'fraai gedecoreerd feestbal' in het lokaal 'Nut en 
Vermaak' aan de Oos1have11. De heren bccaaldcn 75 cent 
toegang, met of zonder dan>es. Ma.ir de dames die zon 
der heren kwamen, hoefden slechts 25 cent te betalen. 

Op woensdag barstten de feestelijkheden los . Bewo
ners st•ken de vlag uit. Op de markt speelden de muziek
korpsen van de Schunerij en het Regiment Infanterie. 
Kinderen van de Armen-, Tusschen- en 811rgcrscholcn 
trokken in optocht door de stad en brachten liederen 
ten gehore . *s Avonds werd het feesc voortgezet i1, een 
'geïllumineerde tent' die speciaal voor het stadhuis was 
opgetrokken. Ook was er weer bal in het lokaal 'Nut en 
Vermaal<' . Het grote reest werd om negen uur argcslo~ 

ten ,net een 'op die heugelijke gebeurtenis toepasselijk 
VUU l'\YCri<'.4, 

Donderdag werden de schoolkinderen nog op diverse 
p lekken onthaald en vrijdag was er nog een feest van de 
schutcerij . Op zaterdag tenslotte werd dan ,och nog de 
gekostumeerde historische optocht gehouden. 

Volgens de kran, was het allemaal een groot succes 
geweest. Gouda h•d zich onderscheiden met de op
tocht en het gezang van de schooljeugd. De muziektent 
en de tribune op de milrkt w,ncn 's avonds fraai verlicht 
evenals enige particuliere huizen. Tot slot waren er de 
vuurwcrken ' ... die door goed weder begunstigd eene 

6. ("',o:nü<llt Cot:ra:,, , 1.) novel'l'l~r 1863. 
7. CouclSCh-rCo.:mtrH, ll no·.·einbc: 1863. 
8. Cciud$d1i: Coutfl ,H. 29 novemb-cr 1863-
9. Cr011,ts, h1: Co1mmi, 8 novcmb~r !86}. 
10, Cowlsclitr Co1mmt. 25 t".o..-embc: 1863. 



schitterende vertooning opleverden).' De rnilitairen van 

het garnizoen hadden na de parade bier en sigaren ge
kregen, waarna er om prijzen gekegeld was. •s Avonds 
waren er bij het garnizoen nog twee toneelvoorstellingen 
geweest en die 'voldeden zeer goed' . 

Ook de historisclic optocht op zaterdag was een groot 
succes geweest volgens een ingezonden brievenschrij
ver: 

Schi lderachtig waren costumes , voortreffelijk de 
houding der verschillende personaadjen en loffelijk 
de orde en regelmaat, die alom heerschten. De be 
langstelling bleek ondubbelzinnig uit de van overal 
toegevloeide ontz.euende menschenmassa. en vooral 
toen de stoet met afwijking van het programma de 
meer afgelegen wijken bezocht, uitte de menigte zich 
in een uitbundig gejuich'.• 

Bij alle feestvieringen moest het volk natuurlijk wel een 
beetje în bedwang gehouden worden. Eên inwoner vond 
daarom al bij voorbaat dat de poli tieagenten wel een 
gratificatie verdienden: ' ... terwijl ieder zijne regrn,acige 
vreugde zal kunnen aan den dag leggen, en in zeker op 
zigt allen zullen feest vieren, zullen zij [de agenten, HH) 
veel n1eer nog dan anders in dienst en op de been moe• 
ten zijn. Waarl ijk zij verdienden wel dat de heugelijke 
feestviering hun eenig stoffelijk voordeel opleverde.'' 

Bl ijkbaar was het gelukt om alle feestvieringen in goe
de harmonie plaats te laten vinden. Burgemeester en 
wethouders spraken hun lof uit over de burgerij die de 
goede orde had bewaard.,. De Goudsche Courant sprak 
van de 'waardige wijze' waarop feest was gevierd. 
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'Een gezellige vaderlandsche feestviering' (1888) 

Kwam de viering van vijftig jaal' onafhankelijkheid al 

moeilijk o p gang, vijfentwintig jaar later was er nau 
welijks sprake van feestvreugde. Eind oktober riep een 

•Goudsch ingezetene' in de Goudschc Courant de Gou
wenaars op om naar een bijeenkomst in sociëteit Ons 
Genoegen te komen om daar een •gezellige, vaderland

sche feesrvier'ing' voor ce bereiden." 011der de kop 17 
Navembervroeg hij zich af of d ie dacum soms ongemerk t 

voorbij moest gaan in Gouda. De inzender wi lde graag 
dat er een openbaar feest kwa,n 'om lucht ce geven aan 

hec echt Vaderlandsch gevoel 1 bij het vieren van de on 
afhankelijkheid . 

De feestviering in Gouda bleef dat jaar beperkt tot een 
' Volksuicvoering' door de Gymnastiekvereniging Excel
sior in de sociëteit Ons Genoegen op donderdag 15 no 
vember." De avond begon met een toespraak door de 
voorziucr, gevolgd door het zingen van ' Wien Neérlands 

bloed' (toen het officiële volkslied). De l eden van Excel
sior gaven vervolgens een demonstratie van hun kunnen 
op hec gebied van de gyrnnasciek en het scherrnen.11 Ver
dere feestviering b leef beperkt tot het uithangen van de 

vlag en het dragen van Oranjelinten op 17 november. 
Mogelijk nam de interesse voor he, onafhankelijk 

heidsfeest af door de komst van Prinsessedag. De ge· 
boortedag v3n prinses Wilhelmina werd in die jaren 
sceeds belangrijker als symbool voor de eenheid van de 

nacîc en de band met Oranje. Veel herdenkingsdagen 
leidden in die jaren tot verdeeldheid tussen bèvolkings • 
groepen, zoals katholieken en protestanten, ,naar ieder• 
een kon zich achter de j onge prinses scharen.'~ 

Drie dagen feest (1913) 

Honderd j aar onafhankelij kheid was wel aar1leiding voor 
een groot feest . Er werd een commissie gevormd met 
burgemeester Martens als erevoorzittet. o,ie dageo lang 
werden er allerlei activiteiten georganiseerd. In de spe
ciale 'FeestwijZN 191 3• stonden 3lle festiviteiten uitge
breid vermeld ! s Oe werkgevers werden opgeroepen hu11 
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1nedewerkers zoveel mogelijk vrij te geven om aan het 
feest deel cc nemen. 

De feestelijkheden begonnen op maandag 17 no
vember met een vliegenencoonstelling in Concordia op 

de Weslhaven. Op maandagavond en dinsdagochlend 
konden de vliegers bewonderd worden. Schoolgaande 
kinderen hadden gratis toegang; anderen betaalden 10 
cent . Er waren prijzen voor de grootste. de mooiste en 
de eigenaardigste vlieger. 

Dinsdagochtend vond er een bespeling van het carillon 
van de Sint Jan plaats. Er werden vaderlandse liederen 

een gehore gebracht.'s Middags was er de daadwerkelij 
ke vliegerwedstrijd met geldprij zen. 's Avonds verzorgde 

het Stedel ijk Muziekkorps een openluchtconcert op de 

Markl. Op d iezelfde Marke was ook een bioscoopvoor• 
stelling georganiseerd. 

Woensdag bereikten de feescelijkheden een hoog• 
tepunt. De dag begon mee kerkdiensten in de diverse 

kerken . Vervolgens was er een aubade bij het stadhuis. 
verscheidene koren werkten samen. In totaal v,•aren er 
zo,n 350 zangers. De iangers trokken eerst i n feestelijke 

optoc.ht van Concordia naar de Markt, voorzien van vlag
gen en begeleid door de harmonie. Op de Marke begon 

nen zij met het speciaal gecomponeerde lied 1Nederl:md 
voor 100 jaar' . Daarna zong men achtcree,wolgens het 
Wilhelmus, 'Wien Neêrlands b loed'. caede voor her Va

derland' . Er werd afgesloten met een herhaling van 'Ne

derland voor 100 jaar'. Na de aubade kwam er een bode 
te paard naar het stadhuis rnet de proclamatie van Van 

Hogc-ndorp ui t 18131 Hen stadsbescuurverscheen op het 
bordes en las de proclamacie voor. 

Op woensda,g,niddag vond de 'Groote Historische Al
legorische Optochc' plaats. Door de stad reden zeven 

groepen mee praalwagens die tableaus uitbeeldden uit 

u . C'..011ds.cht Courn11I. 31 oktober 18&8. 
u . Gomis,~ Co1ua.-1t. u nc;,n:mb-cr 1888. 
1;. CouMt-Cot,,·,m1, 18 november t888. 
14. Henk 1e Vd r!c, Gt mtt11,<ht.psû11 m plrchtsJusq: l.ibernlisrne tll 
nalionaiisn1e- in Neder1ond. 181c-r918('s•Gr.tvtnhagc 1992) 121-161. 
is- SAMH. CoUccl!c Vari:t, îm·.nr. 23n, Feest,...ijier 1913. 

de Nederlandse geschiMcnis. Om de onafhankelijkheid 

ce benadrukken werd er meerdere m alen verwezen naar 
de periode van de Franse overheersing. De eerste groep 

stelde het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon 
voor. De tweede groep vormde de 'Inlijving bij Frankrijk• . 
Het derde tableau was Nederlands bevrijd ing me, Van 

Hogendorp en Van der Duyn va1l Maasdam. In het vierde 
t ableau werd de regering van Koning Willem I vorm ge

geven. Groep vijf vormde de Belgische opstand. Tableau 
zes gaf vorm aan de regering van Koning Willem ll. Tot 

slo, werd In het zevende tableau Insulinde (Nederlancls• 
Indië) ui,gebeeld. 

Er vonden op woensdag diverse concer ten plaats. ' s 

Avonds was er een lichtstoet door de scad begeleid door 
diverse muziekkorpsen . De feestelijkheden werden alge • 
sloten m ee een groot vuurwerk. 

Dreiging vanuit Duitsland (1938) 

In 1938 werd er maar bepel'kt aandacht geschonken aan 
de herdenking van het ontstaan van het koninkrijk. Er 
verschenen in november twee artikelen in de Goudsche 
Covront waarin beschreven werd wat er in 1813 in Gouda 
had plaats gevonden. In de krant zijn geen artikelen te 

vinden over vieringen van het begin van het koninkr ijk. 
Mogelijk had dat te maken met de al duidelijk voelbare 

dreiging vanuit Nazi-Duicsland. In de kra,,t is veel aan 
dacht voor de Jodenvervolging die in die jaren al pl aats 

vond in het buurland. Ook is het opmerkelijk dat er in d ie 
periode d iverse artikelen van Muylwijk in de krant ver

schenen waarin hij de franse overheersing in de 8ataafs
Franse tijd hekelde. Misschien zag hij een overeenkomst 
met de bezetting van Sudetenland 

Bezinning op nationale waarden (1963) 

Vijhig jaar na de fest iviteiten van 1913 had de vi ering 
een heel ander karakter. Zo relatief kort na de Tweede 

w ereldoorlog vor1d men het niet gepast om ' onafhanke
lijkheidsfeesten' te organiscrc r1. Bij de inscallatie van het 
landelijke comité Nationale Herdenking sprak premier 

De Quay over het leed en d e ellende tijdens de bezet· 
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ting. Oe nadruk moest daarom nier op feestvieren n,aar 
op herdenken liggen." 

Oc herdenkingsactiviteiten werden uitgesmeerd over 
een heel jaar. Het officiële begin was op 30 april 1963. 
Her hoogtepunt van de activiteiten moest liggen op za
terdag 30 november 1963, pr~ies 150 jaar na de landing 
van de prins op Scheveningen. 

Oe herdenking was natuurlijk een kwestie van terug
kijken op de afgelopen 150 jaar, maar men wilde vooral 
ook vooruit kijken . Prinses Bc~crix was voorzinervan het 
la,1dclijk comité Nationale Herdenking. Zij sprak op radio 
en televisie een rede uit waarin ze zei dat de herdenking 

'een bezinning op onze nationale waarden in het verle
den en op grond daarvan een duidelijke taakstelling ten 
aaniien van onze plaats in de wereld van morgen' zo1.1 in
houden." Het landelijk comité wilde ,net name de Jeugd 
bij de herdenking betrekken; er werden boeken gemaakt 
voor de schooljeugd die scholen goedkoop konden aan• 
schaffen en er werd een toneelspel ontwikkeld speciaal 
voor de laatste klassen van de ULO. 

Een klein beetje feestelijk mocht hei toch ook wel zijn 
vond hN landelijk comité. 'Het ligt niet in de bedoe• 
ling, dat de herdenking zal uitgroeien tot een uitbundige 
reescvicring, doch een feestelijk accent in of nriast mani • 



festacies met een uplechtig" k,uaktcr kan de herdenking, 
waarvan gehoopt wordt, dat deze aan [sic] zo groot mo 

gelijke spreiding over het gehele Koninkrijk krijgt, slechts 
verlevendigen en meer toe alle l agen van de bevolk ing 

doel'1 aa1\spreken. '"" 
De Coudsche Couronr publiceerde in de maand novem • 

ber een artikelenreeks over wat er 150 jaar geleden ge

beurd was in Gouda . Drie keer per week verscheen er een 
art ikel waarin een bepaald thema van de Bataafs/Franse 

tijd centraal stond. Uil advertenties word t duidel ijk dat 

er in deze maand ook fees,elijkheden georganiseerd 
werden in de scad. Maar helaas bevat de krant geen ver
slagen van die festiviteiten. 

Waarschij nlijk waren deze restivitci ce1\ van beperkte 

omvang, want burgcml'escer James zei in de raadsver 

gadering van > december 1963: 'Gouda heeft tot dus • 
ver als gemeenschap geen aandacht geschonken aan de 

herdenking .. . ' . 19 Waarna hij zel f sprak over wat er in d ie 
periode in 1813 in Gouda was gebeurd. 

In 1988 was er nog maar weinig aandacht voor hec ont

st aan van het Koninkrijk. De Goudsche Courant beperk
te zich tot êén foto van prins Willem -Alexander die in 

Scheveningen heeft meegedaan aan d e herdenking van 

de lar1d ing van zijn voorvader. In Gouda hebben geen ac
tivi teiten p laats gevonden . 

16, Utirrlils Nitu":J.•sb~ad, 11 fcbru:m 1963-
17. 'Prinsu 13':;itrix spr.3k ovtr d t n :atî-on:alc herdenking 18l3-196f. 
Nin,wsbtad w211 hrt Noorden, , rnci 196J. 
:8. 8:ie( vi n Comité N:11)0n) lc rlt!der:l:ing :i.:in college v.,n 8,&W. 
d.d. 07-os•1ç63. SAMU. Sccrc1:.-rfo•ard1ief 19.:6•t9H, in\•,nr. 5969. 
,\ 11nh:il!ng.stekens in ongfr?.ccl. 
19. O•,e,dnik •.-an rede van b!lrgt~ecstcY ÎI\ raad:.vcrg:1dering v:in 
2-n -1963. SA.Mli, Stt.rttarie-atchief 19.;6 · H)7S, Îl1V.m. ;959. 
20. lkmieg Aens. "Een stut in •;etbouwing, Va.tl rc:publîck n:1;1r 
C-Omtituticncd kor:inhijl:.. t78o-13.&s:·. in: Il Aens e.a., fond 1.-an 
Htint 9t'i>nrm. Et."n poli!idt gtschit(ftr.is w.ir. Nrder/an(l' q 80-i990 
(Nijmegen 1999} 11-95,. aldur 6,o. 

Besluit 

Het vieren van d e nationale onafhankelijkheid lij kt in 

Gouda niet alt ijd vanzelfsprekend te zijn gcwecsc. Oaar
Inee past deze stad in het landelijke beeld. De histo ricus 

Aerts schreef: ' Elke vijftig jaar is de uherwinning van ons 
onafhankelijk volksbestaan" plechtig herdacht, telkens 
i11 ee1\ gewij zigde maatSchappelijke en polit ieke situatie. 

Maar nooit ging dat echt van harte.''° Mogelijk heeft dat 

ook te maken 1net andere vieringen die hiervoor gedccl • 
telijk in d e plaats kwamen zo als Koning innedag en Be • 
vrijdingsdag. 

De vraag is nog hoe er d it j aar precies uiting zal worden 

gegeven aan 200 j aar onafhankelijkheid (zi e de website 

www.2oojaarko1\inkrijk.nl voor actuele gegevens). In ie 
der geval heeft men ervoor gekozen om de viering uit 

te spreiden over twee jaar (zoals het twee j aar duurde 

voordat Wi llem I daadwerkelij k koning werd) waarbij op 
30 november d e aftrap wordt gegeven aan de feestelijk

heden. Hee motto van de viering is •vrij en verbonden 
gelij ke rechten en plichten'. 

Wordt het meer viering of meer herdenking? Zal men 

' d e rechte jubeltoon, (Huizinga) weten te vinden? Zoals 
de Coudsche Couronr honderd j aar geleden schreef, is de 

viering vooral een viering van het grondwett el ijk verbond 

t ussen het koningshui s van Oranje en het Ned er landse 
volk. Een verbond dat laatst t ijdens d e opvolging van ko

ningîn Beatrix doo r koning Willem-Alexander en koningin 
Maxima weer opnieuw gestalte heeft gekregen. Wat dat 

betreft belooft het een groo, feest te worden wam het 

koningshuis lijkt geliefder dan oo it en de Ned erlander 
heeft tegenwoordig nog maar weinig aanleiding no dig 

0 111 zich geheel in het oranje ui t te d ossen en de straten 
oranje ce kleuren. 
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