
22 muziekkorpsen
Het belooft alles en alles weer een stralend feest te 
worden. Dat kun je zo merken al aan het enthousiasme 
waarmee alles wordt voorbereid. Zo is er al een lijst 
waarop de namen van niet minder dan tweeëntwintig 
muziekkorpsen en drumbands staan, die de intocht 
zullen opluisteren.

Hoe langer hoe meer wordt de intocht van de Goudse 
avondvierdaagse ook een parade van muziekkorpsen uit 
de omgeving. Dit jaar komen er weer drie bij  
,,De Kleine Trompetter” (opgericht 11 oktober 
1897) uit Zevenhuizen. ,,Door Hulp Tot Stand  
Gebracht” uit Berkenwoude en ,,Juliana”  
(opgericht 1939) uit Oudewater. 
En voorts zijn er weer de korpsen uit Gouderak,  
Boskoop, Haastrecht, Waddinxveen, Hazerswoude, 
Stolwijk, Moordrecht en Bodegraven.

En alle Goudse gezelschappen natuurlijk, van  
De Vrolijke Trommelaars tot de jubilerende  
korpsen.
De Pionier en St. Caecilia die ter ere van hun feest 
bij het defilé (maandag 9 juni) op de openingsavond voor 
het stadhuis zullen spelen.

Polygoon
De dertiende Goudse Avondvierdaagse komt ook op de 
film. De heer Vos van het Thalia Theater heeft hiertoe 
het initiatief genomen en het resultaat is, dat deze week 
een filmploeg van Polygoon komt filmen, zodat de 
wandelaars nu zelf eens kunnen gaan zien wat een 
massaal beeld zij samen vormen.

Burgemeester sprak
Burgemeester James sprak een extra woordje tot de ouders 
van de jeugd. ,,Verwen uw kinderen”. Zei hij. ,,Maar maak het 
niet te erg”. Bedenk, dat ze voor hun eigen plezier wandelen 
en dat het op zichzelf niet zo’n grote prestatie is om ze te 
bedelven onder grote cadeaus.
Want als Jantje veel krijgt is dat voor Pietje, die naast hem 
loopt, niet leuk, want hij heeft net zo zijn best gedaan.
Elk jaar wordt het feest groter, maar beloon met mate.  
Mate, dat geldt natuurlijk ook voor de blaren.

De hele stad
De hele stad denkt aan jullie, zo besloot de burgemeester in 
zijn toespraak tot de jeugd. Wees even blij als wij met jullie 
zijn, omdat je mooie avonden zult hebben gehad.

Volkslied
Het volkslied werd gespeeld, de vlaggen werden gehesen.  
Toen klonk kinderzang over de Markt, leerlingen van de 
Emmaschool, die een nieuw Avondvierdaagse lied ten doop 
hielden. Waarna het traditionele defilé werd gehouden, een 
keurige stoet wandelaars, onderbroken door de  
trommelslagers en hoornblazers van TEMPO,  
de Padvindersband en de Vrolijke Trommelslagers.
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1958 topjaar Goudse Avondvierdaagse
Maar liefst 5021 wandelaars begonnen  
dinsdag 10 juni 1958 aan de  
dertiende Goudse Avondvierdaagse


