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Herdenken in spiegelbeeld
De beleving van 50, 100 en 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Jouke Turpijn

Zelfs het weer werkte mee. Het was woensdag 17 november 1869 en bijna alle Kamerleden, 
ministers, leden van het corps diplomatique, plaatselijke bestuurders en andere genodigden 
en gewoon volk zagen hoe prins Frederik het monument op het Haagse Plein 1813 ‘in een zee 
van toejuichingen’ onthulde. En dat was nog maar het begin: ‘vele feestdronken werden inge-
steld en met geestdrift beantwoord’, een historische optocht trok voorbij, solisten en koren 
zongen een onthullingscantate, en toen de avond viel kreeg de stad nog meer kleur: ‘[G]een 
plein, geen straat, geen gracht, geen buurt, geen woning, waar niet op de eene of andere wijze 
versiering en verlichting waren aangebragt.’

Waarom vierden de negentiende-eeuwers zo uitbundig feest? Een journalist wist het en 
noemde het monument ‘een zegepraal voor dien Edelen Vorst, [voor] Koning Willem i – voor 
het Nederland der negentiende eeuw een vader des vaderlands, gelijk de Stadhouder Willem i 
dat voor het Nederland der zestiende eeuw wilde wezen’.1 Zesenvijftig jaar eerder voer Willem 
van Engeland naar de Lage Landen, waar in de chaos van Napoleons verval een burgeroorlog 
dreigde uit te breken. De rest van het verhaal is bekend en staat ook in 2013-2015 in de belang-
stelling: de landing van Willem vond immers tweehonderd jaar geleden plaats.

Maar 1869 was geen kroonjaar en achter de façade van het feest ging een diepgeworteld 
conflict schuil. Het monument op Plein 1813 was inzet van een politieke strijd waarin con-
servatieven de Oranjes en liberalen juist burgerlijke helden wilden vereren. Deze ‘polemiek’ 
van ‘kritischgezinde pruttelaars’ was zes jaar eerder begonnen, bij de vijftigste verjaardag van 
Nederland.2 Het was een klein wonder, net als zon in november, dat deze strijd min of meer 
in een gelijkspel eindigde: zowel de Oranje-Nassaus als het driemanschap G.K. van Hogen-
dorp, L. van Limburg Stirum en F.A. van der Duyn van Maasdam werden in de reliëfs van het 
monument vereerd.

Zes jaar gesteggel over een bescheiden monument maakt duidelijk dat dergelijke her-
denkingen minstens zo veel zeggen over de herdenkers als over het herdachte verleden. Dat 
geeft te denken, want in welke mate zijn de herdenkingen van vandaag en morgen politieke 
manifestaties? Wat wordt er precies in het nationale verleden gezocht en wie bepaalt dat? De 
herdenkers van nu leggen de lat hoog, door tussen 2013 en 2015 belangrijke historische ver-
worvenheden, van ‘persoonlijke rechten en vrijheden’ tot ‘eenheid in verscheidenheid’, met 
allerhande manifestaties te vieren en herdenken.3 Maar wat hebben deze verworvenheden nu 
precies met de werkelijke politieke geschiedenis in het algemeen en die van 1813-1815 in het 
bijzonder te maken?

Het is nog te vroeg de aanstaande herdenking grondig te analyseren en daarom gaat dit 
essay over eerdere verjaardagen van Nederland. De herdenkers gebruikten in 1863, 1913 en 1963 
het verleden als spiegel, en de spiegelbeelden vertellen iets over de maatschappelijke verhou-
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dingen en politieke cultuur van het moment van herdenken. De herdenkingen hebben één 
ding met elkaar gemeen. Het herdachte verleden was nooit vanzelfsprekend, maar inzet van 
discussies die tot in de Staten-Generaal werden gevoerd. De herdenkers van 2013-2015 bouwen 
dus geen vrijblijvend feestje, maar opereren in een lange en omstreden traditie. In dit essay 
kunnen de feestvierders en critici anno 2013 lezen wat hun voorgangers (verkeerd) deden. 
 
1863

 
De herdenking van vijftig jaar Koninkrijk was een kans om alle Nederlanders bij een geza-
menlijk verleden en heden van Nederland te betrekken. ‘De herinnering aan de gebeurtenis-
sen van 1813’ kon namelijk – in de woorden van herdenker, politicus en hoogleraar staatsrecht 
J. de Bosch Kemper – ‘de gelegenheid zijn tot […] hernieuwing van den publieken geest’.4 
‘Publieke geest’ was voor de mannen die er midden negentiende eeuw toe deden een groot 
goed. Zeker in de ogen van de toen dominante liberalen was een actieve publieke verbon-
denheid met de natie de sleutel voor individuele en nationale groei. Maar de figuren die de 
herdenking organiseerden, kwamen uit meer conservatieve kringen. Zo was prins Frederik 
voorzitter van het nationale comité. Deze herdenkers spraken weinig over volksverheffing, 
maar wilden vooral waardige herdenkingen en feesten waarin de liefde van het volk voor de 
Oranjes centraal stond.

Wie de verslagen erop naleest, krijgt in eerste instantie de indruk dat de herdenkers in hun 
opzet slaagden. Zo schreef een Amsterdamse veteraan die nog bij Waterloo had gevochten:

[…] te midden van het geschreeuw en gejoeghei van eene door vrolijkheid opgewonden 
volksmassa. [...] Detachementen van daglooners, werkvolk en fabrieksarbeiders met en 
zonder muziek, met en zonder escorte van paardenvolk, ontmoet men langs ’s Heeren 
grachten en ’s Heeren straten. Was ik dichterlijk gestemd, ik zou die golvende massa bij de 
baren eener onstuimige zee vergelijken.5

Vrijwel alle bronnen benadrukten de massaliteit van de viering en vooral dat er veel gewoon 
volk kwam kijken. Dat gebeurde niet zomaar. De gewone mannen en vrouwen werden vereerd 
als bouwer en bejubelaar van Nederland en werden beschouwd als de sleutel om zowel van de 
viering als van de natie in zijn geheel een succes te maken. Daarom zetten de Amsterdammers 
een zeeman in het zonnetje: ene Barend Ponstijn. Deze had in november 1813 een oranje vlag 
onder zijn hemd verstopt en was zo dapper geweest het ding op te hangen bij de toenmalige 
Texelse kade. Vijftig jaar later herhaalde de inmiddels 79 jaar oude knar onder de ogen van 
duizenden toeschouwers zijn kunstje, waarna hij de vlag aan de gemeente schonk ‘als hulde-
blijk van een man des volks’, die de volgende herdenking niet meer zou kunnen meemaken.6 
Verleden, heden en toekomst werden verenigd in de re-enactment, de uitvoerder, zijn gift en 
het publiek.

De organisatoren wilden een gewoon man als Ponstijn wel inzetten, maar deze had zelf 
verder niets over de evenementen te zeggen. Zo ging het ook bij andere herdenkingen: de 
gewone man keek toe, liep in de optocht of deed mee met het koekhappen, maar meehelpen 
organiseren mocht hij niet. Dat maakte de vernieuwing van de publieke geest ingewikkeld, 
want deze vereiste een actieve burger.
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De zaak speelde tot in de hoogste politieke organen. Zo twijfelde minister J.R. Thorbecke of 
de politiek wel een bijdrage aan de herdenking moest leveren. Hij vreesde dat door ministe-
riële of parlementaire bemoeienissen ‘het spontane en eigenaardige karakter aan dit herinne-
ringsfeest [zou] worden ontnomen’.7 Tegelijkertijd besefte Thorbecke dat subsidies een impuls 
konden geven aan de publieke geest en ondersteunde hij achter de schermen wel verscheidene 
herdenkingsplannen.

Maar in het publieke debat was deze tweeslachtigheid lastig uit te leggen. Dit kwam vooral 
tot uiting bij de verdediging van de wet die ter gelegenheid van de herdenking een nieuw 
paleis voor de Staten-Generaal mogelijk moest maken. Conservatieven en antirevolutionairen 
vonden dat er weinig aan deugde, omdat de herdenking draaide om de Oranjes en juist niet 
om dat parlement. Het paleis zou geen gebouw voor ‘alle nationale overtuigingen’ worden, 
zoals Thorbecke beweerde, maar – in de woorden van G. Groen van Prinsterer – een paleis 
van ‘partijgeest’ en ‘eenzijdige hulde aan de staatsregtelijke theoriën van dit Kabinet’.8 Veertig 
jaar later verbaasde parlementair chroniqueur W.J. van Welderen Rengers zich nog steeds over 
de ‘vindingrijkheid in bezwaren van de critici, die ongelooflijk zou schijnen, zoo het Bijblad 
[van de Handelingen] niet bestond’.9 Maar zo ‘ongelooflijk’ was dit eigenlijk niet, want het 
paleis stond symbool voor de strijd tussen Kamer- en koningsgezinden, en deze beheerste het 
politieke leven al vanaf de jaren 1840.

Niet alleen het paleis, maar de hele herdenking was inzet van conflict. De hardste kritiek 
kwam van twee op het eerste gezicht tegengestelde richtingen. De antirevolutionaire voorman 
Groen van Prinsterer schreef dat ‘de somberheid der vooruitzigten, te midden onzer feestvie-
ring, onbetwistbaar [was]. Het Vaderland, met geheel de wereld, verkeert in een onheilspel-
lenden toestand.’10 Maar ook een liberaal als professor J. van Vloten was somber: 

Wij weten niet, met hart en ziel, in en met onze eigen persoonlijke belangen in die van 
dat land te deelen, zijn geschiedenis en ontwikkeling als onze eigene te volgen en te bevor-
deren, met hem en zijn belangen ons onverdeelbaar één te gevoelen en zoo in macht-
makende eendracht een pronkstuk van staats en volksbestaan in ’t leven te roepen... wij 
hebben daartoe nog altoos te weinig besef van ’t geen men openbaren of volksgeest of, met 
een Engelsche uitdrukking, public spirit noemt.11

Groens religieuze reddeloosheid en Van Vlotens nationale radeloosheid maken duidelijk dat 
de herdenkers van 1863 een onmogelijke opgave hadden. Hoewel Nederlanders heel goed kon-
den feesten en graag naar optochten keken, bleek het erg moeilijk om tot iets blijvends te 
komen. Tegelijkertijd is de stelling verdedigbaar dat de publieke geest juist dankzij de woor-
den van de critici tot leven was gekomen: de natie en haar verleden stonden nu immers samen 
ter discussie. Toch stond dit gekijf van enkele individuen wel erg ver van het gezamenijk vie-
ren van de waardige stabiliteit die de herdenkers voor ogen hadden.

1913

Bij het eeuwfeest in 1913 leek alles wel te lukken. De opening van het Haagse Vredespaleis trok 
duizenden bezoekers. In Amsterdam was het nog veel drukker bij de Eerste Nederlandse Ten-
toonstelling op Scheepvaartgebied (entos), een soort voorloper van Sail, en bij de tentoon-
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stelling De vrouw 1813-1913, waarbij een kleine stad verrees op de plek van de tegenwoordige 
Rivierenbuurt. En dan organiseerden, vierden, liepen, schreven en speelden de herdenkers nog 
een heleboel kleinere tentoonstellingen, feesten, optochten, herdenkingsboeken en landingen 
van Willem na. De herdenking van ‘1813’ geldt als een laatste verzameling van burgerlijke nati-
onalistische manifestaties voordat de Eerste Wereldoorlog aan bijna alles een einde maakte.12 
De viering moest niet alleen een publiekstrekker zijn voor Nederlanders, maar ook voor bui-
tenlandse bezoekers. Het landelijke comité probeerde hen met grote advertenties te lokken en 
maakte tegelijkertijd reclame voor Nederlandse producten.13 Deze wonderlijke mengeling van 
nationalisme en commercie was geen publiek geheim. Een herdenker verklaarde: ‘Aangezien 
wij tegenwoordig praktische mensen zijn willen wij dat ook doen om vreemdelingen naar ons 
land te trekken. Wij komen er rond voor uit. Wij gaan voor ons nationaal feest reclame maken 
in het buitenland.’14

Maar niet iedereen kon iets met deze boodschap. Zo vierden de katholieken de verjaardag 
van Nederland alleen in eigen kring. Vijftig jaar eerder waren er amper katholieke geluiden te 
horen geweest; katholieken hadden toen geen boodschap aan ‘1813’ en de protestantse helden-
verhalen over de natie en de koninklijke familie.

Er was in 1913 veel veranderd. Katholieken waren zowel kerkelijk als politiek in stad en land 
goed georganiseerd en hadden in Herman Schaepman (tot zijn dood in 1903) een charismatische 
leider die een volwassen parlementaire fractie naliet. Hun grootste wapenfeit bij het eeuwfeest, 
een fraaie tweedelige gedenkbundel, maakt al in de titel – Het Katholiek Nederland 1813-1913 –  
duidelijk dat de katholieken de rijen gesloten hielden. De auteurs wilden ‘een beeld, zoo trouw 
en objectief mogelijk, van hetgeen de Nederlandsche katholieken in de laatste eeuw hebben 
bereikt’ schetsen.15 Het werd echter een hagiografie van honderd jaar katholieke hoogtepunten 
in caritas, literatuur, kunst, wetenschap, liturgie, organisatie, pers en grote mannen. Allerminst 
objectief dus, wat bijvoorbeeld duidelijk werd in de schets die de katholieke minister van Finan-
ciën M.J.C.M. Kolkman over Schaepman schreef: ‘Alles wat den volkstribuun maakt was schit-
terend in hem vereenigd. […] Groot, breed, forsch, vierkant maar open, eerlijk, krachtig en 
machtig. L’éléphant blanc van Nederland.’16 Het boek hoefde ook helemaal niet objectief te zijn, 
want de geciteerde tekst was bedoeld om de voorbeeldigheid van de overleden leider te onder-
strepen in de hoop dat de toenmalige generatie katholieken zijn voorbeeld zou volgen.

Gingen de woorden van Kolkman nog over het verleden, die van kardinaal-diaken W.M. 
van Rossum deden dat niet. De kardinaal was de eerste in zijn Nederlandse soort sinds de 
Reformatie, en dat moest iedereen weten. In zijn voorwoord waarschuwde hij vooral voor de 
gevaren van het moderne leven:

Dat gevaar ligt in de niet-Katholieke, dat is: in de gemengde huwelijken. Dat gevaar ligt in het 
niet-Katholieke, dat is: in het neutrale onderwijs. Dat gevaar zijn de niet-Katholieke, dat is: 
de neutrale of liberale dagbladen en tijdschriften van elke soort. Dat gevaar is de niet-Katho-
lieke, dat is, de voor godsdienst en zeden onverschillige laat staan de daaraan vijandige pers. 
Dat gevaar is de niet-Katholieke, dat is, de liberale of halfliberale of naturalistische opvatting 
in huwelijk, in samenleving, in levensgenot, in plichten van staat.17

Dit katholieke onbehagen staat erg ver van de landing van Willem i en het vertrek van de 
Fransen. Maar niemand die daar openlijk aanstoot aan nam: blijkbaar was de katholieke 
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gemeenschap dermate ‘zwaar’ geworden dat zij op eigen benen stond en andere groepen 
Nederlanders daar weinig mee konden of hoefden.18

Was de herdenking voor de katholieken een bindmiddel, dat lijkt niet te gelden voor de 
sociaaldemocraten, die eveneens buiten de nationale herdenkingsboot vielen.19 Hun arbei-
dersparadijs was wereldwijd en had weinig plaats voor individuele naties, laat staan voor 
hun geschiedenis. De sdap had iets belangrijkers om zich druk over te maken. 1913 was niet 
alleen een verkiezingsjaar, het was ook het verkiezingsjaar waarin de partij de kans kreeg en 
nam om groot en sterk te worden. Het ledental steeg met 61,9 procent, en in de lente won de 
sdap elf zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen, wat neerkomt op een groei van 150 procent. 
Deze achttien van de honderd zetels waren genoeg om regeringsdeelname en drie van de 
negen ministersposten in het kabinet-Cort van der Linden mogelijk te maken. Hoewel de 
sociaaldemocraten dit aanbod na veel discussie afsloegen en het liberale minderheidskabinet 
slechts strategisch ondersteunden, kon niemand meer om de sdap heen, en dat zou, zelfs na 
de beroemde vergissing van P.J. Troelstra, zo blijven.20

De sociaaldemocraten behielden genoeg bewegingsvrijheid om waar nodig uit te halen 
richting liberalen en confessionelen, en de herdenking bleek hier een goede gelegenheid voor 
te zijn. Zo beantwoordde Het Volk de kop ‘meedoen?’ al op 26 juni 1912 met de mededeling 
dat de zaak voor de partij ‘zeer eenvoudig [was]: zij heeft zich slechts te onthouden’. Arbei-
ders dienden de herdenking ‘met wantrouwen’ te benaderen. Alles was afgelopen eeuw in 
Nederland niet beter, maar slechter geworden, waarbij de hedendaagse ‘bourgeoisie haar 
macht aanwendt, om […] de arbeidersklasse, te houden in een toestand, weinig beter, ja 
gedeeltelijk erger, dan die der slaven van de oudheid’.21

Was er dan niets in de geschiedenis om trots op te zijn? Jawel, maar alleen, net als bij 
de katholieken, op de eigen geschiedenis. De arbeiders van 1863 waren bijvoorbeeld nog 
‘onbewust als zij waren, warm te maken voor deze feestviering, [maar] dat is thans beslist 
onmogelijk’. Ook werden de sociaaldemocratische lezers evenzeer als de katholieken gewaar-
schuwd voor verleidingen van buitenaf: ‘[M]en [zal] het oranjebitter niet sparen, om het 
volk, dat wil zeggen, de arbeiders, in de vereischte stemming te brengen.’22

De kritiek was ook in ’s lands vergaderzaal te horen. In de Tweede Kamer ageerde J.H.A. 
Schaper tegen de herdenkingsplannen. De sdap deed niet mee met ‘de jubel en vreugde’ 
omdat het een ‘driedubbele schande voor de Nederlandsche bourgeoisie [was] dat in 1913, 
100 jaren na die onafhankelijkheidsverklaring, de arbeiders nog altijd niet in het bezit zijn 
van het kiesrecht’.

Dit schoot de liberaal A.P.C. van Karnebeek in het verkeerde keelgat. Hij stelde dat Scha-
per en de zijnen behoorden tot ‘een anti-nationale partij; dat zij eigenlijk staat op anti-nati-
onalen bodem, en eigenlijk in dat opzicht zich buiten ons nationaal verband bevindt’. Het 
werd er niet gezelliger op toen Schaper antwoordde:

Kom ons niet aan het lijf, mijnheer van Karnebeek, met uw nationale feesten, die in den 
regel oranje- en bitter-jenever beteekenen. Maar dat daargelaten, in elk geval is het een 
feest van bovenaf en wij zullen zorgen dat de arbeider feest viert voor iets waarvoor hij 
reden heeft dat te doen, namelijk voor de bevrijding van het volk van de bevoorrechting 
van de bourgeoisie.23
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Hoewel de kous in het parlement hiermee af was, hadden Van Karnebeek en Schaper de vin-
ger op de zere plek gelegd. Van Karnebeek omdat sdap’ers inderdaad voelden dat zij als jonge 
en groeiende partij niet geheel buiten de natie konden en wilden staan. Het bijvoegsel van 
Het Volk publiceerde mede daarom een feuilleton over de laatste honderd jaar Nederlandse 
geschiedenis speciaal voor arbeiders.24

Maar ook Schaper had een punt door de nadruk te leggen op het opgelegde karakter van 
de nationale herdenking. Opgelegde feesten konden onmogelijk oprechte vreugde opwekken 
onder alle Nederlanders en al helemaal niet in het verdeelde land van 1913. Maar herden-
ken in kleine kring kon wel. Of het nu angstige katholieken of boze socialisten waren, allen 
wisten een nuttige betekenis te geven aan de herdenking, zelfs door tegen die herdenking te 
ageren.25 De herdenking was grassroots geworden, en hoewel dat andere producten opleverde 
dan de commercieel georiënteerde nationale herdenkers voor ogen hadden, kon iedereen 
best met elkaar onder één dak leven, zij het in afzonderlijke kamers.

1963

Na de Duitse bezetting zou herdenken nooit meer hetzelfde zijn. Dit besefte prinses Beatrix 
als voorzitter van het herdenkingscomité maar al te goed toen zij op 30 april 1963 een televi-
sietoespraak over de 150ste verjaardag van Nederland hield: 

De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 zou men anno 1963 onmogelijk kunnen herhalen. 
Wij hebben onze onafhankelijkheid immers nog maar kort geleden opnieuw herwonnen. 
En het kost blijkbaar al zoveel moeite om na 17 jaar de bevrijding van mei 1945 feestelijk 
te vieren dat het beslist geforceerd aan zou doen wanneer wij een nationale feestdag gin-
gen proclameren voor gebeurtenissen die anderhalve eeuw terug liggen.

De traumatische herinnering aan het recente verleden wierp een schaduw over de herden-
king, maar bood ook de gelegenheid om bij andere onderwerpen stil te staan. Zo sprak 
Beatrix over ‘de groeiende Europese integratie’ en ‘onze morele plicht ten aanzien van ont-
wikkelingslanden’.

Het lijkt anachronistisch om deze thema’s aan het herdenkingspalet toe te voegen, omdat 
de hervormers van 1813-1815 hier in het geheel niet mee bezig waren. Maar daar was het 
Beatrix helemaal niet om te doen: ‘Persoonlijk zie ik echter weinig heil in terugzien, wanneer 
dit niet tegelijkertijd een belofte inhoudt voor de toekomst.’26

Wie vertegenwoordigden deze toekomst beter dan de jongste Nederlanders? Kinderen 
kregen bij alle voorgaande verjaardagen herdenkingsboekjes voorgeschoteld, maar de jeugd-
roman De kinderen van 1813 van An Rutgers van der Loeff was wel een heel bijzonder exem-
plaar omdat Beatrix het voorwoord had geschreven en haar boodschap voor jonge lezers 
vertaalde:

Het is geloof ik nog belangrijker dat jullie mensen die anders zijn of denken, niet meteen 
‘gek’ vinden. Probeer ze te begrijpen en dwing je zelf hen te aanvaarden zoals ze zijn. 
Alleen wanneer mensen elkaar als mede-mensen gaan zien is er een echte vrede op deze 
aarde mogelijk.27
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Los van deze idealen kende de herdenking wederom tentoonstellingen, re-enactments, concer-
ten en optochten. De viering moest meer dan bij eerdere edities van onderaf komen en zelfs 
in de troonrede werd de verwachting benadrukt ‘dat in plaatselijke en verenigingsverbanden 
daarbij aansluitende initiatieven zullen worden ontwikkeld’. De herdenkingen moesten ‘de 
historie geen geweld aandoen en passen in de sfeer van deze tijd’.28

Daar kon Carel Briels wel iets mee. Briels was theatermaker en gespecialiseerd in spekta-
kelstukken in de openlucht. In de jaren 1940 en 1950 genoot hij bekendheid vanwege uitvoe-
ringen rond de herdenking van de bevrijding van 1945, de inhuldiging van Juliana, een levend 
ganzenbord voor zieke kinderen en een toneelstuk met honderdvijftig tractoren bij de sluiting 
van het Veerse gat. Een journalist omschreef hem als ‘[e]en onverwoestbare glimlachende bij-
ter. [...] Carel zingzangt altijd: Carel is groot.’ Briels pakte alles met grote gebaren aan en dat 
wilde hij ook met de herdenking van 1963 doen.29

Waterloo moest het worden. Geïnspireerd door het kolossale schilderij van J.W. Pieneman 
uit 1824 wilde Briels met paarden, kanonnen, rook en soldaten de beroemde slag naspelen. Er 
moest snel gehandeld worden, want Briels kreeg het idee pas in de herfst van 1962 en wilde het 
de volgende zomer uitvoeren. Zowel L.J.M. Beel als burgemeester Ch.M.J.H. Hustinx van de 
landelijke respectievelijk plaatselijke stichting voor de herdenking was enthousiast. Laatstge-
noemde zegde de regisseur geld toe en bood hem het Goffertpark en -stadion als locatie aan. 

Voorstelling De tuin van Europa, geregisseerd door Carel Briels; op 27 augustus 1963 opgevoerd in het 

Nijmeegse Goffertstadion

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Eric Koch]
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De Nijmeegse garnizoenscommandant J.A. Vergouwe wilde wel soldaten leveren, de landelijke 
ruitersbond had duizend paarden in de aanbieding en allerlei kermisexploitanten en figuran-
ten meldden zich spontaan bij Briels aan.

Het liep allemaal anders. Enkele kranten schreven begin 1963 kritisch over de plannen om 
150 jaar Nederland met zoveel (nagespeeld) geweld te herdenken. De kritiek verplaatste zich 
naar de Eerste Kamer, waar W.F. de Gaay Fortman (arp) vreesde voor ‘een romantisering 
van de oorlog en een verheerlijking van het krijgsbedrijf. [...] onze tijd heeft tè gruwelijke 
oorlogen gezien en leeft tè zeer onder de dreiging van een nog afschuwelijker oorlog dan 
dat het gepast zou zijn het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 in 1963 te vieren met een 
geromantiseerd soldatenspel.’30 Premier J.E. de Quay antwoordde dat de regering dergelijke 
‘romantische soldaterij’ nooit zou ondersteunen, al kon en wilde ze het particuliere initiatief 
van Briels en Nijmegen niet verbieden.

Briels leek in eerste instantie weinig onder de indruk, maar zonder de beloofde soldaten  
– minister S.H. Visser trok eerdere toezeggingen in – moest hij toch op zoek naar alternatie-
ven. Briels koos, mede op aanraden van historisch socioloog P.J. Bouman die in het nationale 
comité zat, voor een theatrale vertaling van het congres van Wenen in 1815 met de naam De 
tuin van Europa. Het accent lag nu weer op de vurig verlangde internationale samenwerking 
en integratie.

Het werd geen tuin maar een moeras. Letterlijk, want de regen viel de laatste dagen van 
augustus met bakken uit de hemel. Het bestuur van nec brak het decor af voor de derby tegen 
agovv. Een meegereisde kermisattractie ging in vlammen op. De paarden werden ziek. Toen 
trof de historische stoet die eregast Beatrix bij Drakesteyn zou ophalen ook nog eens een ver-
laten huis aan: ze was met vakantie. Prinses Irene en premier Marijnen waren er wel, maar zij 
waren zo ongeveer de enigen, want van de 160.000 betalende bezoekers die Briels beloofd had, 
kwamen er gedurende de zesdaagse manifestatie slechts vijfduizend opdraven, die bovendien 
vaak gratis binnen wisten te komen. Na afloop van het onbedoelde waterballet gingen acteurs 
en personeel bij het plaatselijke comité verhaal halen over het feit dat ze nog niet uitbetaald 
waren. Het comité, zuinig wegens Briels’ uitgebleven recette, kon nog net wegvluchten in een 
politiewagen.31

Briels zelf kreeg het met iedereen aan de stok, maar in het bijzonder met ene W.H. Nuver, 
huisarts te Nijmegen. Nuver meende dat Briels de paarden verwaarloosde, waarop deze rid-
derlijk reageerde door een kaakslag uit te delen. Het incident liep uit op een rechtszaak, waar-
bij Briels twee jaar voorwaardelijke celstraf en achthonderd gulden boete kreeg. Briels kreeg 
ook het laatste woord en citeerde Edith Piaf: ‘Non, Je ne regrette rien!’

De journalisten keken ernaar en schreven erover en besmeurden Briels’ naam. En zijn 
vrienden in Den Haag? Briels beweerde dat hij de steun van Beel had. Beel verklaarde later 
echter dat de regisseur hem eens gebeld had met de vraag of hij kon meehelpen bij de her-
denkingen, maar dat dit op niets was uitgelopen.32 Met zulke vrienden heb je geen vijanden 
nodig. Wat restte was een gat in de begroting van de Nijmeegse stichting. Maar toen deze bij 
de regering aanklopte nam Den Haag afstand van ‘de debacle van Nijmegen’.33

De zaak Briels is uitzonderlijk, hoewel ook de meeste andere herdenkingsactiviteiten iet-
wat tegenvielen, of ze nu bedacht waren door de regering of door particulieren. Zo trok de 
tentoonstelling in het Rijksmuseum Leven en werken in Nederland 1813-1963 slechts 25.000 
bezoekers. Een groot ‘oranje-saluut’ in september 1963 kreeg amper bekijks. In de Tweede 
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Kamer verwoordde psp-Kamerlid Henk Lankhorst de apathie met de vraag waarom er über-
haupt aandacht en geld besteed werd aan de herdenking van een tijdperk ‘dat slechts weinig 
mensen aanspreekt [terwijl] de Regering zoveel moeite gehad heeft met een juiste herdenking 
van de veel recentere bevrijding in mei 1945’. Jurist en voormalig arp-Kamerlid L.W.G. Schol-
ten merkte bij zijn oratie in bijzijn van koningin Juliana op dat ‘er geen sprake is van geestdrift 
in de brede lagen van ons volk’. Naar manifestaties die aansloten bij Beatrix’ idealisme was 
het al helemaal zoeken. Jaren later beschreef Harry Mulisch in Bericht aan de Rattenkoning de 
herdenking als een ‘onbeschrijfelijke flop’.34

‘1813’ als rekbaar begrip

Het verschil tussen de zonnige onthulling van het monument in 1869 en de verregende voor-
stelling in het Goffertstadion in 1963 is dat bij de eerste heel veel en bij de tweede heel wei-
nig hoogwaardigheidsbekleders en publiek aanwezig waren. Dit zegt iets over de afnemende 
betekenis van de gebeurtenissen in het jaar 1813 voor de Nederlandse bevolking. Was deze 
periode in de jaren 1860 een levende herinnering en inzet van politieke strijd, een eeuw later 
was dat verleden zo ver weg dat de herdenking ervan vooral over het heden en de toekomst 
van Nederland moest gaan.

De herdenkers in 1963 hadden van het eeuwfeest van 1913 geleerd dat succesvolle herden-
kingen alleen een product konden zijn van spontane initiatieven van groepen gelijkgestemde 
burgers. Deze lijn lijkt ook bij de aanstaande herdenking te worden gevolgd, want los van 
enkele van bovenaf gecoördineerde activiteiten roept de website van het huidige comité men-
sen en instellingen op om zelf initiatieven op een ‘plannenpagina’ te presenteren. Dat klinkt 
mooi, maar dan moeten die mensen en instellingen daar wel zin in hebben en moet het niet 
alleen bij plannen blijven. Vooralsnog is het er tamelijk stil en gaan veel plannen helemaal niet 
over 200 jaar koninkrijk, maar over andere historische en minder historische onderwerpen.35

Misschien is dit een gevolg van de reactie van herdenkers op de krimpende betekenis van 
‘1813’ als historisch ijkpunt. Zij maakten van ‘1813’ op twee manieren een rekbaar begrip. Ten 
eerste rekten zij de betekenis op door bij de herinnering van dat jaar andere en voornamelijk 
eigentijdse vraagstukken te betrekken: van de katholieken in 1913 tot de wereldvrede van 1963, 
naar de verheerlijking van democratische waarden anno nu.

Ten tweede is het herdachte tijdperk opgerekt, door niet alleen die novembermaand van 
1813, maar ook de Grondwet van 1814 en de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk in 
1815 erbij te betrekken. Beatrix merkte in 1963 op: ‘Wanneer wij in de terugblik […] de Grond-
wet van maart 1814 betrekken, moet het herdenken tot 31 maart 1964 worden voortgezet. Is 
dat niet wat te veel van het goede?’36 Blijkbaar niet, want bij de aanstaande editie lopen de 
herdenkingen zelfs door tot 2015, als ook de Tweede Kamer haar verjaardag viert.

Er valt nog geen complete evaluatie en analyse te maken van de aanstaande herdenking. 
Mischien kan dat pas echt bij de volgende editie in 2063. Maar het is wel mogelijk en nodig om 
de komende maanden te onderzoeken welke voorstellingen en vragen burgers en politici van 
en over het verleden van Nederland hebben. Als de rekbare trend bij eerdere verjaardagen zich 
voortzet, dan zullen de herdenkingen over zoveel zaken gaan dat deze tegelijkertijd nergens 
over dreigen te gaan. Van Hogendorp heeft zo’n lot niet verdiend.
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