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Uit het programma der onafbankelijkbeids
feesten van 20 februari 1864
Een gaaf t:>:--cmplaar van de , Feest
W\jzer voo1 de ,·1ermg van den 20 Fe
brua1•ij 186-l. len vuftigstcn verjaar
dllg ,·an Gol"lnchem's verlossing van
de F1"nJchc Overheersing··, kwam
door een attentie van beniende zijde
toe,·allig m n :jn be.zit. Het feestpro
grnn:ma wer,I n �t'noemd jaar te Go1!nchcm "te1 gemeente-boekdrukkerij
van H. Hurneer" uitgegeven.
Blijkens dit fce!\tprogranima vier
den de GorcumCl'8 w1n toen te,·ens en
wel op de ,.19e Februarij 186-t - den
HengelijkPn \"erjaardag van
" Zijne J.Ia
j,'steit Koning Wi:tem Ill .
Het kan natuurl!Jk niet de bedoe
ling zijn hier het programma Vlln de
beide feesttlagen ( 19 en 20 fem· uari)
lr, den brede te releveren. Volstaan
moge ,,·urden met enige bijzonderhe
den er uit te telc,·eren. die ons, bijna
een eeuw van deze feestviering gl:l
�cheiden. nog interesseren.
Al,; ,.lnlt!11ling tot de feesten" wordt
op 19 f�l,ruari ,:s middags ten 12 ure"
een "Pt\J a(1c- van de Schutte1 Ij en het
Ga1nizoen met d<' muzijk van de Schut
terij" gehouden.
,.'s Na:nitlda�s ten 1 ure" is er een
"feeste,i,ik onthaal m de Korenbeurs
van de lee1 llnit"en der gemeente Ar
m,:,n- en Vnlk�.�rholen en van de Oe
m�nte Bewllarschool"
.,Van ·s mirldHgH 12 tot ·s nllmiddags
4 me· vindt op die dag een "matinée
musicale" plaat;; ,.In de sierlijk gede
roreerde zaal de Korenbcur.!I \'an de
pmstlg bekende g-ezelscharpen Bu:z-iau
1 de ,·ader van de bekende kleinkun
�tcnnar Buzlau. die kortgeleden op
hoge leeftijd te Rijswijk Z H. Is over
lNlc-n I Pn Sauvlet·•. terwijl . .'s avonds
tC'r 7 ui•e•· een "groot vocaal en ln
s:rnmentaal concert In de I,orenbeurs
!\oor de gezel,;r:happen Buziau f'n Sau
\'let" worrlt gegeyen. met .,na afloop
van dit concert Bal".
Op de 20e feb1·uari, de eigenlijke,
. '!:> morgen� ten 7 ure met een salvo
\'an 21 kanonschoten" aangekondigde
feestdag heeft na "bespeling van het
klokkenspel van 8 tot 9 ure 's morgens"
en een "Feeststond ter godsdienstige
wijding van den dag iu yersch!llende

kerken" van ,,',; morg1m� 91� tot 11
ure." ,.ten 111 • ure" de "uitv�rlng
uer feestcantate· plaats met "woorden
van x x x, in mnzijk sezet door den
heer F. Bersch, Sta I!: Muztjkmeester
alhier".
Aan de uitvoering van de feestcan
tate gaat het zingen door allen van
P!-3.lin 118, ven 7, vooraf. De eig-�n1\Jkt feestcantate be;;taat uit 10 num
ml!1 s: v m. voor koor. sopraansolo,
mannenkoor. vrouwenkoor, bassoio en
rccitatlef. korattl, volkskoor en ..het
volkslit!d tloor Tollens''. De laatste drie
woruen, e\'enals Psalm 118, \'er;; 7,
,.a:gemeen" g.:zvn�en. Hierbij zij aan
getC'kend, dat het ,.'Wilhelmus·• om
streeks 186-1 nog me t het algemeen
aanvaarde, Nederlandse volkslied Is.
Alleen het ,.\\'1en Nee1·lands bloed"
van Tollens doet te ch"n tijde nog als
zodanig dien;,t. H;.t .,\"\'llhclmus " wordt
zelfs bij de onde1'ha,·1ge feestelijkhe
den nil't eens g.:zongcn. Alleen wordt
op lle muziek \'1\ll dit lieü een ,·olks
koor I met andere tekst d11111 te berde
gebracht. Een "Feestrl!de" splitste de
u!t\·oering van de cantate in twee ge
rl<'cl:en.
Op de :?Oe februari heeft • ·s namtd
dags 121 2 ure" de "ontvangst \'&n de
genoodlglle krijgers" van 1�13-1815
"ten RSl.8dhui;i;e" plaats. .,s Nam!ddags
ten l 11 re" an 1 ,·eert aldaar "de F.: ere
v:acht met de muzijk van · t 5e Regl
n1er1I Infanterie ter plegtige begeleidi.ng
van de in rijtuigen te plaatsen krijge?'l!I
na..ir den V1,;scher.-,dilk ann het hoofd
van den opto:;;t". Deze ,·angt .,'s na
middags ten 1 1, ure'' aan en bestaat
uit ,.de feestelijke optogteu van de oude
krijgers met ecrewacht te paard en
muZ\jk en van Colle�ien, Corporaticn,
Yereenigingen. enz enz." 1 totaal 17
onderdelen 1. Vnn deze onder-delen. ver
meld in een "uit\'oerlge beschrijving
van den Optogt", verdienen enige onze
aandacht:
5. .,De belde i;ectlen van ne vereeni
gm� \'an het Metalen Kruis (afdeeling
Gonnchem en omstreken) met hunne
bnnierdragers".
6. ..Eene Commissie uit de Kamer
van Koophandel en Fabrieken met den
Hoofdman der Bierbrouwers".

7. ,,Zegewagen van die Kamer met
allegorische voorstellingen, betreffende Handel en Nijverheid. Op den wagen bevinden zich de borstheclden van
Willem I, II en III; twee Wapenherauten van Nederland en Oranje; de
Gorinchemsche Stedemaagd met verbroken keten en vredepalm; een Dolphijn, waterspuwende in cene schulp
ter voorstelling van Merwede en ·waal
De \'lagen is gedekt door eenen troonhemel waarop een Mercuriusbeeld" .
Daarna volgen "twaalf zakkendragers, twintig koornmeters en turfdragers, twaalf olieslagers, bierbrouwers
(met banieren en vaandels ), werklieden van den houtzaagmolenaar ::sr. C.
Frohn en kruideniersbedienden".
Onder afdeling 14 geeft de ,,Rederijkerskamer Nut en Genoegen te Gorinchem" o.m. een "geschiedkundige
voorstelling van de overgave der Stad
Gorinchem door de Fransche bezetting
aan de Gealliëerden op 20 Februarij
1814".
Daartoe nemen "de Divisie-Generaal
Zielinsky, Kommandant der belegeringstroepen van Gorinchem, Graaf
Klinkhofstrien, Brigadier der Infanterie, Graaf Finck von Finckenstein,
Bataiilons Overste en De Fischer, Kapitein van den Staf", allen te paard
aan de optocht deel.
De Franse hoofdofficieren, w.o. Generaal Rampon, die met hun troepen
Gorcum tot de 20ste februri 1814 bezet hebben gehouden, worden evenwel
niet in de stoet vertegenwoordigd. \Vel
volgt een rijtuig, waarin gezeten zijn
,,de Heeren van Tets van Goud riaan,
Commissaris-Generaal van het Departement van de monden van de );faas,
Donker Curtius, Districts-Commisaris, A. P. Rauws. Maire van Gorin chem en J. H. Snoeck, Adjunct-J\faire
van Gorinchem".
Detachementen ,.Kozakken. Franschen (te voet). Pruissische Huzaren,
Russen (te voet) en Pruissen (te voet)"
volgen in de stoet, die door middel van
.,Herauten te paard. dragende de banieren der Steden Rotterdam en Dordrecht" aan deze plaatsen hulde
brengt, daar zij "na het bombardement
van Gorinchem voor hare rekening de
noodige werklieden hebben gezonden
tot hërstel van de huizen van mingegoeden ingezetenen veroorzaakt".
Ook "Jan van Arkel stichter van
Gorinchem" compareert, te paard, in
de optocht. Hieruit blijkt, dat men
toenmaals - blijkbaar op grond van
de narratieve bl'onnen als Pauw,
Kemp e.a. - in de dwaling verkeerde
dat Gorinchem door de Heren van Arkel zou zijn gesticht.
Hoezeer de hier bedoelde kronieken
in de loop der eeuwen op velen de indruk van betrouwbaarheid ten deze

hebben gemaakt en nog maken,
bewijst het feit, rlat zelfs heden ten
dage deze door de historische wetenschap weerlegde legende nog niet geheel lijkt te zijn uitgestorven.
Evenzo is het beroep op deze kronieken ten bewijze van het feit, dat de
oorsprong van Gorinchem moet gezocht worden in een Romeinse legerplaats op of nabij de plek waar Gorcum thans is gelegen, wetenschappelijk niet houdbaar. Voor deze stelling
zal be.slist ander bewijsmateriaal moelen worden geleverd dan Pauw e.a.
Hoezeer de scheepvaart in de belangstelling van de Gorcumers van omstreeks 1864 staat bewijst het feit. dat
in de !e Afdeling na no. 14 van de optocht (,.De Scheepvaart allegorisch
voorgesteld") een rijtuig, ,,waarin gezeten zijn de 2 oudste Schippers van
Gorinchem" voorkomt" alsmede - op
een door "twee bootslieden" begeleide
zegewagen - ,,Eene boot, waarin gezeten Nephtunus, zijne vrouw en zeven
kinderen, een Scheepskommandant en
een Scheepssecretaris", De wagen
wordt getrokken door 4 paarden, .,geleid door 4 negers in matrozen kleeding''. Een overigens ietwat zonderling
gezelschap!
Niet weinig spreekt de stedelijke
trots uit het achter genoemde boot
zich bevindende ,.Sloepje, waarmede
in 1811 oij gelegenheid Yan cenen door
Keizer Napoleon uitgeschreven wedstrijd voor roeischepen een prijs is ge\vonnen.
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,,Vereenigingen van Varensgezellen,
rimmerlieden, Metselaars, enz. enz. met
hare banieren" besluiten dit nummer
om gevolgd te worden door no. 15 "De
optogt der Gorinchemsche Typographie, zamengesteld door eenige Boekdrukkers, Boekhandelaars, en Boekbinders".
Op een "Zegewagen, voorstellende
de in vrijheid werkende Drukpers, getrokken door vier paarden" - dit lezers slaat uiteraard niet op de pers,
maar op de zegewagen volgen:
,,de gezamenlijke Gezellen der Boekdrukkerijen en aanverwante vakken".
Natuurlijk mag ook de brandweer
(no. 16) niet in de stoet ontbreken;
zii verschijnt o.m. in de vorm van een
"triomfwagen waarop een brandspuit
met personeel. .. en eene banier, prijkenrle met de beeldtenis van den te Gorinchem geboren uitvinder der slangbrandspuiten Jan van der Heyden".
Achter deze wagen lopen de ,.Brandspuitmeester, Kommandeurs en Spuitgasten".
In no. 17, de "Landbouwcrsoptogt
van de Afdeeling Vijf-Heerenlanden,
de A.lblasserwaard met Arkel beneden
de Zouwe der Hollandsche Maatschappij van Landbouw", rijdt o.m. een "Ze-
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vertoont nu haar oorsprong en conti•
nuiteit.
De "muzykmeesters" zijn vervangen
door dirigenten, doch van hun "dirE'ctie" spreken wij niet meer. Het prachtige ,,\Vilhelmus" is nu ons volkslic-d,
Tollens' volkslied is vrijwel geheel :>p
de arhtergrond geraakt.
De tijd der Koninklijke "borstbeelden"
ligt, evenals de goedbedoelde, doch in
feite denigrerende "armen-scholen" al
tamelijk ver achter ons.
Een "Gorinchemse Stedemaagd met
verbroken keten en vredepalm'· is vtrmoedelijk de hoogste vorm van al!egorie, die wij t.z.t. - m et of zonder
keten - - nog zullen opbrengen, min.r
de edele productien der "bierbrouwe1 ~"
blijven ook heden ten dage nog in tls}k
- het bier is steeds best - al hebb8n
de bierbrouwers zelf de Lingestad verlaten.
Een roeiboot in de stoet mee te nemen. waarmede men ruim 50 jaar geleden een eerste prijs won, doet ons
wat kinderlijk aan.
Bij de over enige jaren (1964) vermoedel\ik plaatsgrijpende onafhankelijkheidsfeesten zal het weinig achtergrond en zin heb-ben ,,een rijtuig, waarin gezeten zijn de 2 oudste Schippers
van Gorinchem" in de eventuele optocht nog een plaats te geven en ,,Krijgers van 1813-1815" waren uiteraard
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reeds in 1914 niet meer in leven.
Ook 1964 zal dezulken dus moeten
missen, evenals de rijke overvloed van
paarden, die de rijtuigen en de praalen zegewagens trokken of de herauten
vaandel- en banierdragers, schildknapen, kozakken, huzaren, hoofdofficieren, leden van erewachten enz. moeten torsen. Zullen nuchtere en zakelijk
aandoende vrachtwagens, auto's, jeeps,
scooters en bronûietsen in 1964 het
beeld niet grotendeels wijzigen?
Hoe het zij: de vrolijke tonen van
muziekkorpsen en orkesten, alsmede
de genoegens van "met zorg zamengesteldc bufetten" behouden ook heden
ten dage hun aantrekkingskracht, zoals ook de eeuwige lust van het mensdom om gedenkwaar dige gebeurtenissen te gedenken zich hardnekkig
handhaaft, al was het alleen maar om
feest te kunnen vieren.
In dat opzicht vooral is er niets
nieuws onder de zon!
Nieuw is echter wel de vraag of het
Gorcum van 1964 ook het beeld zal
vertonen van een feestvierend volk,
dat gezamenlijk nog Psalm 118, vers 7,
als voorzang zingt. Ik weet het niet;
ik weet het niet!
(Overdriik uit het Nieuwsblad voor
Gorinclwm en Omstreken ran 9 september 1959.)

