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Het bevrijdingfeest van 1913 in De Bilt, 
hoe een Mein dorp groot kan zun 

D m  Jod IJK Cladder-Stiabne 

Bet Grna van hevrijdingsfeesten zit de Nederlander ia het Mmd Vmrm wc dit jaar het vijftigste bwrijdingsjaar 
van het naziMnd,  tot  nu toe staat het record voor 1913, waarin heel Nederland de hevrijding van de Franse 
overheersing vierde, honderd jaar na dato* 

..- 
In De Riit vondea deze feesten op 27 en 28 augustus laatste oefende nu, in naam van Oranje, het 
1913 plaats. De reden voor het kiezen vara de= data gouverneurschap uit. 

e. is onbekend; in andere plaatsen wrá het onafhankelijk- T o t I i e t ~ ~ e n v a n 8 e n ~ i g e r e @ g I r w a m .  
heidsfcest op andere data gevierd. Zo was in Zeist, het echter niet. Er heerste te veel angst voor de 
Doorn en Vreeswijk het feest toen al achter de rug, Emmen, die nog in Gorkum, Woerden en Utrecht 
telwijl h e n e n  en Nieuwersluis op 20 augustus 1913 iagen. Amsterdam had zich neutraal verklaard, in plaats 
de honderdjarige bevrijding vierden, van pro-Oranjc. 

In De Biit bestond sin& 1898 een Omn- Gdsbert Karel van Hogendorp gaf nu blijk van 
jevereniging, opgericht ter gelegenheid van de h i n g  doortastendheid: samen met zijn miend Van der h y n  
van koningin Wihelmina, Deze verenigiig &e6 haar van Maasdam nam hij op zondag 21 november de 
uiterste best om de Biltse feestdagen nog spectaculair- re@kgsveranWoordelijkheid op zich en verzocht de 
der te naken dan de feesten in andere gemeenten. zoon van de voormalige stadhouder prins WiIlem V 
We mogen ervan uitgaan dal n iemand van dc dorpe- naar Nederland terug te keren. 
lirrgen de bevrijding in 1813 had meegemaakt, maar Op 26 november 1813 zeilden vanuit Engeland 
kennelijk was er een sterke overlevering, Het gevoel twee Engelse oorlogsschepen naar Nederland. Aan 
van competitie met andere dorpen en steden dreef de bord van de Wambr stond WiIlem Ederik, prins 
Hiltenarcn rip tot fantastkche pmtaties. De 4628 
inwoners van De Bdt hadden al een tijd lang 
elke week van het vaak schamele loon een paar 

I cent opzij gelegd voor erebogen, Meding, 
I Moemen en andere vcrsiexingen. Het fcest in 

De Bilt moest het mooiste van de hele provincie 
worden. 

h geschiedenis van 18D 

In 1795 was na de Fmse hvd de Bataafse 
Republiek @&t, w m h r  stadbouder Willem 
V, prins van Oranje, de wijk had moeten nemen 
naar Engeland waar hij in 1806 overIeed. In 
1813, bijna 14 jaar later, leek het moment voor 
zijn opvolger gekomen om terug te keren naar 
Nederland, ah symbool mn de nationale flheid. 

In oktober 1813 had een alliantie van 
Pruisen, Russen en Oostenrijkers in de 
'Volkerenslag' bij Leipzig een beslissende zege 
behaald op Napoleon en h november van dat 

h 
jaar trokken deze troepen over de Nederlandse 
oostgrens. De Fransen bereidden hun aftocht 
voor en de Nederlanders herwonnen hm moed. 
De toestand in Nederland bleef over her 
algemeen rustig. Alleen in den Haag kwam het 
op 20 november 18 13 tot een openlijke opstand. 
De door de Frairscn aangestelde burgemeester 
Faber van Riemdijk nodrgde enige Oranjegezin- 
de oud-regentcn uit om zitting te nemen in een 
nieuwe voorlopige raad. Het waren de heren 
van der Duyn m Maasdam, Gijsbcrt Karel van 

+C , 
Hogendorp, jhr. Repeker van DBel, Changuion, 
De Jonge en graaf Van Limburg Stirum. Deze L I  +, 
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van Oranje. Vier dagen lang dobberden de schepen 
met tegenwind op de Noordzee. Op 30 november om 
16.00 uur kwam de prirrs te Sclievenhgen aan Tand, 
precies op dezelfde plek waarvan zijn vader en hijzelf 
bijna 19 jaar daarvoor onder zulke droeve omstandighe- 
den waren vertrokken. Eind december 1813 werd 
Willem Fredertk soevereinvorst onder de naam Wiilem 
J .  Op 16 maart 1815 werd hij in Den Haag tot koning 

der Nederlanden geproc1ameerd. 

De twee feestdagen in De Bilt 

'De Rilt m a k  kolossale voorbereidingen voor de 
feestdageen van 27 en 28 a w s  1913', kopt tiet Utwchts 
ProviPrciad en Stedeliik Daghlad in de middageditie van 
woensdag 20 augustus 1913. 'Alsmen hetdorp binnen- 
hm1 van de kant van Umcht &t men al een geweldige 
erepoort o p s l a p ,  een me& midderr irr de straat m d  
horel Poli en een derde voor kotel Nas Verder overal 
witte slemasîen die met bhenskorven worden gemid. 
Zelfs de meest afgelegen buurten doen aan de feesten 
mee.' 

Op zaterdag 23 aupstus werd voor hotel BoU de 
vrijheidsboom geplaat, 9 meter hoog met een grote 

hoed in de top en een lange oranje wimpel eraan. De 
boomwas behangen met oranje appeltjesvan waaruit 
's avends eIektrisch licht zou stralen. 

Voor het gemeentehnis h de Dorpsstraat w e d  
een Oranjeparkje aangebracht van 51) m2 met een 
hekwerk eromheen. In hct parkje stond een fontein 
en h het vijvertje zwommen oranje goudvissen. 

Al op 25 augustus kwamen er drommen mensen 
naar de versieringen kijken. In de straten 
mnzend aan de hoofdstraat waren iets -. . 

eenvoudiger maar uiterst srnaakvoiieversieringen 
aangebracht en ook het model van een 
ouderwetse hefboomput trok veel belangstelling. 
De café's en de elektrische tram deden nu al 
goede zaken met de bezoekers uit omliggende 
dorpen en Utrecht. 

Doffe kanonschoten 

Eigenlijk was het feest af op de 26e begonnen: 
bet fanfarecorps maakte een toer door het dorp 
en bracht een hulde aan de poortbomvers. Er 
werd om devrijheidsboom gedanst en de Wen 
werden goed nat gehouden. Op de ochtendvan 
27 augustus, een prachtige mnnige dag, reed 
het fanfaremrps in aiie vroegte in rij tuigen naar 
het station De Bilt (NS) om de bewoners daar 
de aanvang van de feestelijkheden te verkondi- 
gen. Even voor acht uur klanken er doffe kanon- 
schoten door het dorp, gevolgd door de muziek 
van het fanfarecorps en de helse herric van de 
kleppennars van de schooljongens. Wie nu nog 
niet wakker was werd dat alsnog van de aubade 
door alie schoolkinderen. 

Ondanks de spannende vo1ksspelen 's 
middags, wachtte iedereen vol spanning op de 
avond, want dan zou de illunmatje (verlichting) 
in werking worden gesteld! Het Kloosterpark, 
het dorp, het feestterrein, alles werd ge'iliurnl- 
neerd en er was overal muziek. De burgemeester 
was heel wjgevig gewest met vergunningen voor 
muziek op straat: 'je &îmeltals het ware over de 
hcr~onica$pelers en de draaiorgels" schreef de 
krant. Ook in de hotels is veel muzieken er wordt 
uitbundig bij gedanst. 

Er was  mk kritiek Het fee,sttemh deu+ a-- 
niet. 

'Hes terrein i 9  een sbofwmstyn, een sbtck hcrrad van 
droge mdle aarde, waarop juist ka koren is 
weggehaald en waar hes m nog W E  met stoppls 
staat, Daiimumghben&nkt~jrt, neaar&grund 
k m 10s en droog, dat de s&! naar elie kanten 
oplaait en de mensen er dik hesimen vandaan 
komen. Dat is vetschrikkeiijk jammer, want eerlijk 
geregd is het een petzetenhè het terrek te bezoebn.' 

I... op het feesitewein staat een draaimolen, een 
schkttent en een werptent. Er z(jn po ffeq'eshmen 
en er is een sbomdraaimo~en. Dit zk m g  moit in 
De Bilt verlood dit was Smdse wee&. De jeugd 
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draad rondjes 
op de p r d e n  
tin in de 
schuities dat 

Het h& van 
de christelijke 
school wifs helaas, 
juist om dit stoom- 
carrousel, uit de 
feestcommissie 
getreden: hij vond 
bet een ongepast 
vermaak. hs2ar hij 
vond de rest van 
de commissie 
tegenover zich; het 
carrousel M m  en 
het hoofd der 
christeliike school 
tin a. - 

Ondanks het 
stof werden de voLksspeIen een succes. Onderdelen 
waren o.a. mastklimmen, sprÏetlopn en tonsteken voor 
jongens en baltrappen, turfrapen en stoelenmars voor 
meisies. Daarbij wemelde het van d e  hezoeken met 
rijtuiqen en auto's. 

u ~ r h t ! r  m r  de Stmatw~g WAT alsgevolg daan~an 
zéér d n k p  

Van kerkeliike ziide werd h deze dapn een nogal 
krachtige actie gewerd tegen d r a m M m r l c  Op enkele 
woningen m g  men plakkaten met het opsc'bnft: IAls 
dg kerk de b o ~ g  niPt onder~erkt, zal de i - m g  de h r k  
eronder werken*. OE d e 7 ~  plakkaten een priis van de 
jury hebben gekregen vermeldde de krant niet. 

De oudste inwoonster van rile Bilt was 95 jaar en 
werd %$e Me& geawmd De featcommkie had 
een landauer ingezet om deze 'krasse vrouw' alle 
versieringen te bten zien. 

Magnifieke illumiaatie 

De avondeditie van U w k a  PmvUtGtaal en Sk$eEtjk 
Dagblad bevestigde het vennueden dat er zeer veel 
mensen naar De Bilt waren gekomen. 'Duknden', zegt 
het blad, en voor de 28e verwachtte het 1fi1f.s t iendukn- 
den bEmkers. Tevens bevestigde de krant dat De Bilt 
Zeirt ruimschoots overh-offen heeft in de concurrentie 
strijd om het mooiste feest: 

:.,in $at opzicht is her in De B& véél aardger en 
vééi gezelliger, vee! meer algemener dan in Ze& 
waar Qe standmfscherding & mensen nkr bij 
elbmkr heefi kunnen Arengen, watjukt in De Bilt 
m &k& tigeiukS. In wax hef h hoofdmak 
eera festivhii mor  h betnienhn, &gankel(jktegen 
entrée, in LIé Bill is het streven van de commiaie 
geweest een feest aan C &ben voor allemaal. En 
bi&ok is er vééI meer animo, véél meer Ikjhbbey 
voor de goede zaak' 

De avond was hiddeis gevalien en de iüumhtie 
werd ontstoken. ik avondvergunning was tot twee uur 
's nachts. Het Is 'ddierend, buhngewain mi, m r e r  
dun elders, een ongekend fantastisch schowspeI, 
magnifiek. diminatie'. De Dorpstraat was natuurlijk 
he t hoofdpunt, 

I.,, waar de elec&he ge&urde lichtlijnen hngs 
ktwitte latwerk van rdestruurilemkrigeen aileraar- 
$&te aanblik boden. In deze illuminalie was dit 
het m i e ,  dat zij zich uitstrek over voile lengte 
van tik straal met hoogtepun&n bv. bij holei Pol1 
waar langs aJLe mamkoijnen eleckixke ballonnetjes 
waren aangebracht, dtèzeifsgloekkn bot aan àe nok 
van kt &k me 6.) het zelfde kan ge* worden 
van de J l m i m L  in 3rez Kkwstespark, waar & licht- 
+n$es onder & bomen waren gespannen en in 
veie bochkn een @artzende r a d  v o d n  langs de 
wandeiwegen. ' 

De verlichting bestond hier uit waxheglaasjesdie 
ook langs de Grift opgehangen waren aan ijzerdraad. 
Ze gawen .... direct na k t  ontsreken van de verlichting aan 

k t  watq em o&genzeggeIijk -Sant xhouwspi 
te gerukten, maar vele glaw'es doofden verbazend 
snel mt, waardoor hier en daar donkern pIaasseta 
kwamen die b 1ikhbEon van de JZmimSie verstoor- 
den ' 

De door de bewoners van het Kloosterpark 
opgehangen rode lampions deden bet echter uitstekend 
en gaven '.... een & aard@ efec~ I..) rn de a c h k m -  

&n hitgen brrdedn gekleurde lamphm a h  l icht4  
omment rvndom ewpoorien, dtk & beworrem 
temmen vmr kun hacurt of skaat hadden o&gpott' 
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Intussen zaten de beide grote hotels vol, w e l  
binnen als buiten. In debenedenzaal werd gedanst op 
de muziek van een zigeunerkapel. Er waren walsen, 
polka's, polonaises en ook de nieirwemetse one-step 
werd ten gehore gebracht, Kortom het was feest... totdat 
de bezoekersnaar huiq wIidenvertrekken.Toen bleek 
dat CentraalSpoorgeen extra trams had ingezet. Was 
het 's middag ai een bijna onmogelijke opgave geble- 
ken om vanuit Utrecht in De Bdt te komen (in een 
coupé w 24 personen zaten er 48 af meer, men zat 
op elkaars schoot, er werd gevochten om plaatsen en 
de wet van de sterkste met de grootste mond gold), 
nu liepen de trams 's avonds maar eenmaal per half 
uur met de helft van de wagons van overdag. Om 23 
uur k a r n  er =li% helemaal geen tram meer! k krant 
schrijft: 

'Een en artder gaf aanledhg tor Icrasse verwijten 
aan 4 adres van Centraal Spoor. J 

Fa 's avonds was het iu De Bilt p-es zo: 'de trams 
s i o d n  en& halteplaamn vaor De Bilt al vol ere l i t e n  
h u n d e d n  en nog eens henderkn ach&r (..J' 
Het excuus van CentraaI Spoor: 

h e n  had niet op druk vervoer gerehnd.' 

Er zat niets anders op dan naar Utrecht en Zeist 
te gaan lopen en dat moet een reusachtige domper 
op de avond gezet hebben. 

Optacht met gaten 

Donderdag 28 augustus was opnieuw een stralende 
dag, 's Morgens trokken alte schookinderen in optocht 

door de gemeente 
met muziek voorop. 
Na afloop werden 
ze door de feest- 
comissie gelrak- 
teerd en kregen ze 
als herinnering aan 
het feest een beker 
ea een plaat, Het 
hoogtepunt van de 
feestdagen was de 
historische optocht 
met allegorische 
groepen, en het 
leek alsof er steeds 
meer mensen naar 
De Bilt kwamen. 

'De electristhe 
tram verdiend 
vandaag een 
piuim wamt alle 
ritten w o d n  
dubbel geeden 
en er zijn be- 

apnbkn aanwezrk om alles in goede hanen te lelden.' 

De sfeer was uitzonderlijk goed. Hotels en café's 
deden bovenstebeste zaken en er waren ritsen 
verversingskramen en tentjes langs de weg waar 
limonade voor &n cent en bier m o r  drie cent te krijgen 
waren, er was fruit te koop en etenswaren. Er golfde 
een zee van meiisen door de Dorpsstraat in hun besta 
kleren en met oranje comrdes op. 

De optmht begon helaas vijf kwartier te laat,maar 
de pracht ervan deed al het wachten vergeten. 
Artiilerisren voorop, die als bereden politie de straat 
vrijmaakten voor de optocht, herauten in oranje-hine 
mantels met lichtblauwe stof omzoomd en daarachter 
dc declncmers te =t, te paard, op praalwagen, op 
de fiets of met kruiwagens. 

De praalwagens waren prachtig, 
' ~ r  name de Horaliawapn dk dan ook & aersie 
prijs won (..) D= blocmengroep was boven 
beschriji~ing mos; mooi in opzet, m o i  in gedachte, 
mooi van uitvoering m schitkmd van indruk' 

De zegewagen Gazag, Vryheid m Vrede won een 
verdiende tweede prijs, Bij de groepen won N~~poleon 
en de Kozakken. 

Het was kortom een lust voor het oog. Toch had 
de krant ook hier kritiek. 

'De stoet had Létt groot gebrek: hij v o d  n& één 
p o t  ~ehee l ,  d.w.2 &groepen en wagens reden nikt 
aIIem111 achterelkaar, maar w a n  mm h0luderd.n 
meters van elknar venviJiae* &tgme& 
hiaten lmoo~arraen, w a a h r  kb wrhad hopeloos 
teloor @g en temIoi& alles kris kras door elkaar 
ging.' 

Bovendien had M n  m de zegewagens op de mid i jk  
de erepoort van turf aangereden, waardoor de boog 
van deze p o r t  In elkaar gevallen was, alleen de 
zijsomaiaren bleven. staan. Ondanks het feit dat de 
maten van de wagensvastlagen waren de bouwers ervan 



in hun cnthousi;~smc iets te v ~ r g ~ p i a n .  M;lar het WiiS 

ecn fccst voor icdcrccti cri nrcti Iiad crg pricitcii vrin 
hct schouwspel. 

Aangename herinnering 

De laatste avond viin h.ct feest overtrof icdcrs 
verwachtingcri. Hccl Utrecht was uitgclopen. 

'Muur dul her m onlwpiQk u)u worden, a) h)h.wuuI 
eti huikngewoon films hei nu i~+hhclec[d, dal hecJgeen 
slenl~ling kuhaca d m e n  I..) I le  mensen waren 
gmv.n,n nkf le hegen! 7~ h~ilktt d n  ook hun ( m s t  
muur gemcht in het gray 1uptgI:~ de weg (. .) Ile hele 
hicrbmcawerij van de Kram mu nog ATen voorraad 
~ I z o e g  h & n  &ad r,pn al onze psîen mei pmleml 
ie iaiwn (..) Men kon oiles de hoo [den lopen.' 
De tram kon de mcnwn niet snel gcnneg 

aanfcvercn en tot m h  na fl2.00 uur was er dmk vcrkecr 
naar Utrecht en %eist. 

Dc vcrslaggcvcr hhcsloot zijn serie artikclcn als 
vriIgl: 

'Nu ibs ~11e.s voorbij - I k  fjilt wrordl weer hel kkint ,  
~crnclelIjiu~ dorpje in de hohosLscpt, her p!~k.rùt vun sriI1~ 
pokzie 1n een m hehorlijk clmpi~i~tx. Maarxmol, 
p s e r  dun ment8 slud, gebhleken hij dr leesten die 
hans ,  met dit lus Lsk ile~.lug plcchtq worden 
rrilg~l~lid. Ons hlijli  eet^ rrnngesirtnie Ireririnei-irzg hij." 

Bronnen: 

Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
D.H. en Dr. G. P i k k e M  : 1813-1815 Ons K&h@ 
geboren 

Advies: Hugo G .  vort Meijenfeldt 
Assistentie: Saskia Vrs 
Foto's: TjiYse Langemld. Oranjevereniging 

\R C t :ELIdK 28 augustus t 913 
Stadspoort ter hoogte van de Hervormde Kerk. Rechts het bestuur van de Oranjevereniging 


