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Koninklijke doortocht door Woerden in 1839 

door A.N. Blok 

Inleiding 
Hoewel vorsten en prinsen op hun route van Het Loo naar Den Haag vele malen door Woerden 
getrokken zullen zijn, wordt daar in de stedelijke archieven nauwelijks gewag van gemaakt. 
Dit verandert als de in 1839 net gehuwde Erfprins van Oranje (de latere Koning Willem III) en zijn 
gemalin Prinses Sophie, terugkerend uit Duitsland1, op weg naar Den Haag tijdens hun doortocht 
door Woerden met enig ceremonieel worden verwelkomd. 

„Algemeene Bepalingen" 
Op 11 juli 1839 publiceert de Staatscourant de door de Kamerheer-Ceremoniemeester, de graaf van 
Limburg Stirum Noordwijk, opgestelde en uit 16 artikelen bestaande „Algemeene Bepalingen van het 
ceremonieel, hetwelk zal plaats hebben bij gelegenheid der aankomst van Hunne Koninklijke 
Hoogheden den Erfprins van Oranje en Hoogstdeszelfs Gemalin".2 

In de artikelen 3,4, en 6 wordt onder andere gesteld dat de doortocht door Woerden zal plaatshebben 
op 16 juli; de burgemeester, wethouders en een deputatie van de stad, alsmede de garnizoenscom
mandant zullen zich op een korte afstand buiten de stad begeven om Hunne Koninklijke Hoogheden 
met hun huwelijk te complimenteren, terwijl de Gouverneur3 (destijds Van der Duyn van Maasdam, 
die samen met Van Limburg Stirum en Van Hogendorp het illustere „Driemanschap" vormde) en de 
Generaal-commandant der provincie Zuid-Holland „HH. KK. HH." op de grens van de provincie, 
dus ook net buiten Woerden, zullen ontvangen. 
Verder zullen er langs de route door de stad de troepen van het garnizoen en de dienstdoende schutterij 
in slagorde opgesteld moeten staan. 
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Voorbereidingen 
In een buitengewone raadsvergadering op zaterdag 13 juli wordt een commissie benoemd, bestaande 
uit de heren Wm. Paling Hz., M.J. van Erp Taalman Kip en C.J. Bredius, die de nodige 
voorbereidingen zal treffen voor de ontvangst op dinsdag 16 juli.4 Deze commissie vergadert de 
volgende dag in het bijzijn van de garnizoenscommandant Van Beek. 
Tijdens die buitengewone raadsvergadering biedt wethouder J.F. Okhuijsen welwillend zijn woning 
buiten de Utrechtse Poort aan om „HH KK. HH." te recipiëren, maar omdat men onzeker is of „de 
wellevendheid en de welgevoeglijkheid dit gedoogt" spoedt de gemeentesecretaris J. Blom van 
Assendelft zich naar Den Haag voor overleg met de Staatsraad Gouverneur.5 

Tevens worden de ingezetenen, wonende aan de Voorstraat en Pannebakkerij (aan de straatweg), 
middels de hierna volgende kennisgeving uitgenodigd hun huizen te versieren en de vlag uit te steken.6 

Kennisgeving 

„Burgemeester en Wethouders der Stad Woerden 
Ge(le)t hebbende op de algemeenen bepalingen 
voor het ceremonieel; het welk zal plaats(hebben) 
bij gelegenheid der aankomst van Hunne 
Koninklijke Hoogheid den Erfprins van 
Orange en Hoog deszelfs gemalin 
overwegende dat op Dingsdag deze Stad 
de Eer zal hebben het Koninklijke Paar 
in derzelven midden te zien passeren; 
voor welke receptie hun Edel achtb(aren) zich 
overtuigd houden de In gezetenen wel mede 
zullen werken om daartoe de meeste 
luister bij te brengen, nodigen 
mits deze de Ingezetenen uit en 
wel hoofdzakelijk die wonende in de 
Voorstraat en Pannebakkerij aan de Straatweg 
hunne huizen door het maken van groen, en 
het uitsteken van vlaggen te versieren. 

Gepubliceerd den 16 juli 1839".7 

„Dingsdag den 16e July" 
De gevels versierd met groen en linten, overal wapperende vlaggen. Militairen en leden der schutterij 
keurig in het gelid. De commissie van ontvangst getooid met oranje sjerpen, witte handschoenen en 
hoeden met oranje linten8, de gouverneur der provincie en de generaal-commandant in groot gala 
wachten met spanning de aankomst van het prinselijk paar af. 
Het blijft ongewis of het paar in Woerden is „afgestapt" aangezien zij diezelfde dag nog in Paleis ten 
Bosch te Den Haag werden verwacht, waar hen de volgende dagen allerlei officiële ontvangsten ten 
deel zouden vallen. 
Mogelijk, maar dit is lang niet zeker, heeft J. van Dam Thz., onderwijzer in de strafgevangenis in 
Woerden, de gelegenheid gehad het door hem aan Prinses Sophie toegewijde gedicht voor te dragen. 
In ieder geval werd het de volgende dag wel als volgt in de „Avondbode" afgedrukt.9 
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„Woerden 16 july. Bij den togt van het Koninklijk echtpaar door deze stad is door den heer J. van 
Dam Thz., onderwijzer bij de strafgevangenis alhier, aan H.K.H, de Erfprinses het navolgende 
welkom toegewijd". 

Welkom, schoone Duitsche roos, 
Die de Oranjebloem zich koos, 
Welkom, jonge vorsten vrouwe; 
Welkom in Oud-Neêrlands gaard! 
Smaak het zoetste heil van de aard! 
In het land der Trouwe! 

Nam Duitschland onzen grijzen Vorst 
Een dochter van de vaderborst; 
Het geev' in u die telg Hem weeder! 
Ja, wees als dochter door Uw min, 
Voor 't hoofd van 't Koninklijk gezin, 
Een Marianne, zacht en teeder! 

Gansch Neêrland ziet u 't juichend aan, 
Dat ge ook den schoonen weg zult gaan, 
Dien 's lands ontslaapne Moeder drukte 
Door wel te doen, door milde deugd 
Bloeit ook voor U de bloem der vreugd 
Die zij, de nooit vergeetbre, plukte! 

O, daarom rigt uw intogt hier 
De harten, vol van heilig vier, 
Aanbiddend tot den Ongeziene 
En daarom geldt de jubeltoon 
Veel min den luister van Uw Kroon, 
Dan U, 's Volks nieuwe Wilhelmine! 

Dât zult gij, eedle Koningsspruit! 
Een zoete stem ging vooruit, 
Die U als schoon en edel maalde. 
't Geloof aan adel in 't gemoed, 
Bij d'adel van Uw Vorstelijk bloed, 
Is vreugd, die ons van boven daalde. 

Welkom dan, o Duitsche roos, 
Die de Oranjebloem zich koos, 
Welkom, jonge vorstenvrouwe; 
Welkom in Oud-Neêrlands gaard! 
Smaak het zoetste heil van de aard! 
In het land der trouwe! 

Zo moet het op die gedenkwaardige dag in juli 1839 voor de ingezetenen van Woerden wel een 
belevenis zijn geweest in de versierde straten een „glimp" op te vangen van de tussen de erehaag van 
militairen en schutterij doortrekkende koets van het prinselijk paar en hun gevolg. 

Noten: 

1) Gemeente Archief Woerden (GAW), Bibl. nr. 1005; Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 1, 
blz. 1570: Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Erfprins van Oranje-Nassau huwt op 18 juni 1839 te 
Stuttgart met Sophia Frederica Mathilda, prinses van Wurtemberg. 

2) GAW Inv. nr. 217; Ingekomen stukken B. en W. 1839 II 
3) De titel Gouverneur werd later de Commissaris des Konings. 
4) GAW Inv. nr. 14; Gemeenteraadsnotulen 1833-1845. 
5) Zie noot 4. 
6) GAW Inv. nr. 164; Publication B. en W., 1832-1845; Concepten. 
7) Zie noot 6. 
8) GAW Inv. nr. 609; Gemeenterekening 1839; bijlagen Hfdst. V nr. 287 (levering K. Volkers). 
9) Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; „De A vondbode" (Algemeen Nieuwsblad voor Staatskunde, 

Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunsten en Wetenschappen) d.d. 17 juli 1839. 
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