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Over de kerkdiensten omstreeks de jaren 1750-1760
Het is niet eenvoudig een indruk te geven van de diensten in de Grote of
St.-Maartenskerk rond het midden van de 18e eeuw. Allereerst dienen we
te bedenken dat het schip van de kerk, waarin de gemeente bijeenkwam
voor de eredienst, was afgesloten van het koor door een fraai koperen
koorhek'). Een plattegrond van het bankenplan in het schip bezitten we niet,
maar wel is in het Stadsarchief een register aanwezig in verband met de
plaatsenhuur. Met behulp daarvan krijgen we een aardige indruk omtrent de
bezetting. Hoogwaardigheidsbekleders, als drossaard, burgemeesters,
schepenen, leden van de vroedschap, secretaris, griffier, ontvanger, rechter
bezaten hun eigen plaatsen, die ook wel op de een of andere manier duidelijk herkenbaar zullen zijn geweest. Ook oud-leden van genoemde colleges hadden gereserveerde plaatsen in de kerk. De hogere ambtenaren betaalden vijf gulden huur per jaar.
Voor militairen waren ook speciale plaatsen beschikbaar, met name voor de
officieren, die op de zogenaamde drieguldenplaatsen konden zitten. De
naam spreekt voor zichzelf.
Er waren bankenrijen voor vrouwen en mannen, die per plaats meest niet
meer dan een gulden 's jaars opbrachten. Ook kleine vrouwenbankjes, wellicht éénpersoons.
De rector van de Latijnse school had met de leerlingen een eigen zitplaats.
Eveneens de weesmeester met de wezen van het huis. En dan waren er de
banken die bestemd waren voor de armen. Ook die zullen wel met een bijzonder opschrift herkenbaar zijn geweest!
Zo krijgen we toch wel een indruk hoe het er uitzag als de kerk bij het eerste luiden van de torenklok, een kwartier voor de aanvang van de dienst
langzamerhand vol (?) liep. Vooraanstaande personen lieten zich per karos
of koets, met eventuele huisgenoten, naar de kerk brengen. Anderhalf a
twee uur later stonden de koetsiers hen buiten weer op te wachten, in de
winter soms bibberend van de kou2).
De kerk zal wel enige verwarming hebben gehad, maar bleef natuurlijk toch
kil, en vooral 's winters koud. Daar kon iets aan gedaan worden door een
stoof te nemen; misschien wel een heel mooie, zoals wij ze soms nog in
musea aantreffen of misschien zelf nog bezitten van een van onze voorouders. De stovenzetsters konden voor een kooltje zcrgen, zodat de voeten
tenminste warm bleven. Zelfs in het begin van de 19e eeuw vroeg de prae-
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ces van de kerkeraad nog of er ten aanzien van deze vrouwen niet iets kon
worden uitgedacht, dat die niet meer zo laat tot scheiding en sluiting van de
gemeente, zelfs onder de predikatie met stoven rondliepen. De kerkvisitatoren hadden er immers bij hun laatste bezoek op gewezen dat bij alle delen
van de uiterlijke eredienst alles geweerd diende te worden hetgeen hinderlijk was aan de godsdienstige stichting.
Des zomers waren er weer andere hindernissen. Doordat de welgestelden
zich lieten begraven in de kerk, meende men soms op wat broeierige dagen
een nare lucht te bespeuren, die men toeschreef aan de ontbinding van lijken onder de vloer (de volksmond sprak van rijke stinkerds). Alleen een
propje snuif (mannen) of een miniatuur zilveren vaatje gevuld met een in
eau de cologne gedrenkt doekje (snuifdoosje; vrouwen) kon dan uitkomst
geven.

Ds. Casper Coolhaes, de eerste predikant van Gorinchem (1574)

Ds. Johannes Spiljardus, predikant te
Gorinchem (1618-1658)

Maar nu de kerkdienst zelf. Voor de aanvang van de dienst kwamen de ouderlingen en diakenen, in elk geval voor zover ze op het rooster stonden,
met de dienstdoende predikant vanzelfsprekend bijeen in de consistorie,
die zich aan de zuidoost zijde van de kerk bevond. Bij de bestudering van
de Wetten viel het mij op dat daarin nog de vanouds in Nederland gebruikelijke naam gerfkamer voor de consistorie voorkomt. Prof. G. van der
Leeuw maakt er in zijn boek Liturgiek meerdere malen gebruik van. Het is
hem echter niet gelukt die oerhollandse naam weer ingang te doen vinden.
Het woord gerfkamer is afgeleid van het werkwoord ghenuen (volgens Ety-

mologisch woordenboek van dr. J. de Vries: in orde brengen, of ook: in
priestergewaad kleden).
Het spreekt vanzelf dat ook voor deze ambtsdragers, die vanuit de consistorie de kerk binnenkwamen, eigen plaatsen aanwezig waren. Evenals voor
de predikantsgezinnen, die normaal als vrije plaatsen op de ligger van het
piedikantstraktement werden en worden vermeld.
Elke zondag vonden er drie diensten plaats, die als volgt in de notulen genoteerd werden: v.m. 9.30-1l uur; n.m. 2-4 uur; avond 5-7 uur.
Maar soms werden deze tijden ook wel eens vervroegd of verlaat, wellicht
in verband met begin van zomer of winter.
Behalve des zondags vond er ook op woensdag- en vrijdagavond een
kerkdienst plaats. Op de bid- en dankdag voor de oogst of bij speciale gelegenheden vanzelfsprekend; maar normaal ook een gewone dienst.
Ik heb al eens gesproken over de invulling van het kwartier tussen het eerste en tweede luiden van de torenklok wanneer de kerkgangers binnenkwamen en de voorlezer met de tien geboden, de geloofsbelijdenis of een
bijbelgedeelte aan het woord kwam.
Daarna kwam de voorzanger aan de beurt. Hij gaf de psalm op die gezongen zou worden. Tot 1775, toen er een nieuwe psalmberijming ingevoerd
werd, zong men de psalmen op de rij af, dus van 1-150, al zal men psalm
119 wel niet in een en dezelfde dienst uitgezongen hebben, nog steeds in
de berijming van Dathenus. En dat gebeurde dan op een langgerekte manier, met telkens tussenpozen (pauses) van het orgel. Het orgel speelde
ook de eerste regel en dan zette de voorzanger het eerste vers in, waarna
de gemeente het overnam.
Tijdens die zang, die nogal enige tijd in beslag nam, kreeg de koster de
gelegenheid briefjes, die hem bij het binnenkomen waren overhandigd, aan
de predikant te geven. Deze bevatten vaak een verzoek tot dankzegging in
het slotgebed voor een gelukkige verlossing, bij de eerste kerkgang na de
geboorte van een kind.
Kinderen werden altijd aan het eind van een gewone kerkdienst gedoopt.
Dat gebeurde dus nogal eens.
Vier keer per jaar werd in de kerk het Heilig Avondmaal bediend, waarbij
het officiële door de kerk vastgestelde formulier werd gebruikt. Deze sacramentsviering werd voorafgegaan door een kerkdienst, die een voorbereidend karakter droeg, terwijl de zondag daarna een dankzegging of nabetrachting plaatsvond.
Als de predikant de kansel besteeg begon hij met een kort votum. Vervolgens kwam het schriftgedeelte aan de beurt, waarvan hij met de uitleg begon. Maar gedurende de preek gingen de diakenen rond met fluwelen collectezakjes aan z.g. hengelstokken. In de periode die wij ons voor de geest
proberen te halen, waren de preken vaak lang. Ze werden gekenmerkt door
een barokke voorliefde voor leerstelligheid, geleerdheid en uitvoerigheid
(woordverklaringen, eindeloze exegese, polemiek) met als gevolg dat door
de langdradigheid in de kerk nogal eens mensen in slaap vallen3'.

Vermoedelijk zal men de aan de orde zijnde psalm nog gezongen hebben,
waarna het slotgebed, dat zich kenmerkte door de voorbede voor een lange
rij personen: stadhouder, geestelijke en plaatselijke overheden en ambten
enz., niet te vergeten ook de kerkelijke regering totdat eindelijk het Amen
uitgesproken werd. Alleen wanneer er bepaalde rampen dreigden of reeds
, hun slachtoffers hadden gemaakt en die genoemd werden, ontstond er
enige bewogenheid.
Een zegen zal uitgesproken zijn, waarna de dienst was afgelopen.
Soms werd er na de dienst ook nog getrouwd. Dat gebeurde dan niet in het
schip van de kerk, waar de kerkdienst plaatsvond, maar op het koor.
Het bruidspaar werd ontvangen via de kleine deur bij de consistorie en
moest daar wachten tot de koster hen kwam halen, nadat predikant en ouderlingen daar gekomen waren. Men moet zich dat niet voorstellen als een
soort trouwdienst uit onze tijd. Het was meer een formele plechtigheid met
een formulier met vragen, waarop men antwoord moest geven (de burgerlijke huwelijkssluiting was toen vooral voor niet-Hervormde huwelijken).
Maar er was toch altijd nog wel belangstelling, die zich al tijdens de voorafgaande gewone middagdienst verzamelde in het portaal bij de ingang van
de kerk. Daar kon het dan soms, vooral 'swinters, door de samenkoutingen
(=gepraat) van de inlopers zo luidruchtig toegaan dat het hinderlijk werd in
de kerkdienst, zodat op zeker ogenblik de kerkeraad de heren Gr.agtb. burgemeesters verzocht maatregelen te treffen om de nieuwsgierigen te weren.
Overigens werd er blijkens notities onderscheid gemaakt tussen extra trouwen (speciale trouwdienst in de.kerk bij vooraanstaande personen) en ordinair trouwen. Het laatste dus op het koor, ook 's zondags kon dit, zowel
'swinters als 's zomers na de middagdienst.
I ) A.J. Busch, Grote kerk en Toren, p. 12
2) Jelle Bosma, Woorden van een gezond verstand, p. 134
3) Jelle Bosma, wiens dissertatie ik intussen via de plaatselijke bibliotheek zelf heb
kunnen raadplegen, informeert ons daaromtrent bijzonder duidelijk op p. 129 en
266

De Censura morum
Bovenstaande woorden vormen de Latijnse uitdrukking voor het toezicht op
de levenswandel en de tucht uitgeoefend door de ordinaire of kleine kerkeraad op de gemeenteleden, vooral met het oog op de viering van het Heilig
Avondmaal in de gemeente. Vandaar dat deze voor elke Avondmaalsviering op de agenda van de kerkeraadsvergaderingstond.
Het huisbezoek dat daaraan voorafging diende ook mede om daaraan te
voldoen. Voor de viering zelf werd daaromtrent dus verslag uitgebracht.
Maar ook buiten dit op de agenda voorgeschreven punt, kon op elke vergadering aandacht aan dit opzicht geschonken worden.
Ik heb er een apart hoofdstukje aan gewijd, omdat de notulen van de kerkeraad vol staan met zaken, die daarop betrekking hebben. Zo veelvuldig dat

Groenhuis in zijn reeds genoemde dissertatie op zeker ogenblik over de notulen van de kerkeraad spreekt als van een Chronique scandaleuse.
De eerste aantekening die ik onder ogen kreeg in het notulenboek van de
Gorkumse kerkeraad had betrekking op Aaltje van der Linde met haar onecht kind (31 mei 1730). De kerkeraad had vernomen dat zij weer in de
stad wilde komen wonen en dat wenste men niet, althans als zij geen akte
van indemniteit kon tonen. Men besloot daarom het stadsbestuur te vragen
haar in dat geval de inwoning in de stad te beletten.
Het zou vervelend worden wanneer ik dit soort berichten steeds ging signaleren, want ze nemen in de Acta van Gorkum een grote plaats in. Beter kan
ik maar meteen het resultaat geven van een telling die ik gemaakt heb over
50 jaar, te weten van 1731-1781. Daarin was sprake van de geboorte van
36 onechte of bastaardkinderen, van 6 ergerlijke zaken van dronkenschap,
5 gevallen van overspel, 5 van echtelijke twisten en gekrakeel (waaromtrent
de kerkeraad inlichtingen had gevraagd bij de buren!), 9 op mislukte huwelijken en nog verder 5 wegens niet nader genoemde ergernis.
De wijze waarop deze gevallen onder censuur werden geplaatst en het
deelnemen aan het Heilig Avondmaal werd ontzegd, door met naam genoemde afkondiging in de kerkdienst, maakt op ons een vrij zakelijke en
onbarmhartige , om niet te zeggen farizeese indruk (vgl. Johannes 8: 7).
De vroedvrouwen, die bij de bevallingen hielpen, werden er door de kerkeraad soms van beschuldigd dat ze geen melding maakten van de geboorte
van onechte kinderen, hetgeen voorgeschreven was in de resoluties, die
hun werden voorgelezen bij hun benoeming. Verschillende keren lezen we
dat ze daarover onderhouden werden, maar je krijgt de indruk dat het niet
veel hielp.
Het feit dat Gorkum garnizoensstad was, bracht mee dat er contacten
groeiden tussen soldaten en jonge vrouwen. De Wit wees er in zijn inleiding, gehouden voor de Vereniging Oud-Gorcum (18-11-1981), al op dat
Gorkumse meisjes soms trouwden met jongens van elders afkomstig. Maar
niet altijd was het zo positief. Militairen waren soms ook betrokken bij onwettige huwelijken, die de geboorte van onwettige kinderen tot gevolg hadden. Zo wordt op 22-08-1731 genotuleerd dat twee kinderen verlaten zijn
door een vrouw Arjaantje Verschuur, van wie de ouders een verklaring
hadden ondertekend door drie rondjes en een kriebelstreep, dat ze van
hun dochter de twee eerste kinderen zullen opvoeden in de gereformeerde
religie, maar van wie we nu lezen dat ze ondertrouwd was met Anthonie
Kloppers, een rooms soldaat nog wel, van wie ze nu een derde verwacht.
Was zij een van de vrouwen, die met haar soldaat op en neer trok? Met de
burgemeester van de stad werd overlegd dat die soldatenvrouwen hier niet
zouden blijven. Anders draaide de diaconie voor de kinderen op. Nu hadden
de beide ouders zich nog ontfermd over de beide eerstgeborenen, omdat
ze blijkbaar in Gorkum woonden. Maar hoe moest dat verder in de toekomst?

Niet alle soldaten maakten het zo bont, soms vroegen ze ook heel beleefd
om een attestatie of een officier bracht die mee uit de gemeente waaruit hij
vertrok. Maar toch, vaak speelden militairen een rol bij de geboorte van
onegte kinderen.
Het is de vraag of voor de viering van het H. Avondmaal steeds de namen
van de gecensureerden voluit werden genoemd. In het jaar 1787 vindt men
in de notulen een aantekening dat in elk geval de namen van wegens gedrag gecensureerde personen niet meer worden genotuleerd. Als dat het
geval is, zoals dat ook in de notulen verder duidelijk wordt, ligt het voor de
hand te veronderstellen dat al eerder gecensureerden niet meer in de
kerkdiensten aan de schandpaal gesteld werden. Ook in het begin van de
19e eeuw komt de Censura morum soms nog ter sprake, maar eigenlijk altijd in verband met de geboorte van buiten het huwelijk geboren kinderen.
Het komt er op neer dat de kerkeraad de betreffende moeder een of meer
zondagen het deelnemen aan het H.A. ontzegde.
Tot hiertoe hebben we de Censura morum echt altijd betrokken gezien op
het levensgedrag van de lidmaten. Maar daarnaast had ze ook wel degelijk
betrekking op de leer, z.g. leertucht dus. Daarvan zullen we een voorbeeld
zien bij de bespreking van de opvattingen van de z.g. Hattemisten. Ook zij
hadden zich te verantwoorden tegenover de kerkeraad. Wie de behandeling van deze leergeschillen in de notulen daaromtrent leest, krijgt de indruk
meer met een streng rechtscollege te doen te hebben dan met een aantal
goed geïnformeerde theologen die met wijsheid en begrip hun tegenstanders van gedachten proberen te veranderen. Het punt van de leertucht zal
zeker in de loop van de 19e eeuw opnieuw aan de orde moeten komen.

Over de prediking
In de loop van de 17e en 18e eeuw hebben, zoals reeds gezegd, met name
twee theologen het stempel gedrukt op de hier bestaande verkondiging,
namelijk Gisbert Voetius (1589-1676) en Johannes Coccejus (1603-1669).
Zij zijn eigenlijk de eerste goed opgeleide theologen geweest, die van grote
invloed zijn geweest ten aanzien van de wijze waarop hier vanaf de kansel
de boodschap van de kerk werd doorgegeven. Opvallend is dat men in de
notulen nooit leest dat de predikant een preek houdt. Men.heeft het altijd
over een leerrede. Dan wel met als uitgangspunt een bepaalde bijbeltekst.
Tenzij men, speciaal in de namiddagdienst een vraag en antwoord uit de
catechismus behandelde.
Aan de hand van hun levensbeschrijving is het onderscheid tussen beiden
wellicht het best duidelijk te maken.
Voetius, een latinisering van zijn familienaam Voet, begon als predikant te
Vleuten, vanwaar hij vertrok naar zijn geboorteplaats Heusden. Hij stond
bekend als een man die door een vurig geloof gedreven werd. Hij nam deel
aan de bekende Nationale Synode van Dordrecht, waarin hij behoorde tot
de meest onverdacht rechtzinnige vleugel.

Na de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik (1629) werd
hij tijdelijk daar als veldprediker heen gehaald om er een kerkeraad te vormen en een gereformeerde gemeente te stichten en bovendien om de stad
van de roomse superstitie te zuiveren. Hij vond dat de overheid geen concessies moest doen aan de rooms-katholieken in de veroverde gebieden
van Brabant en Limburg. Frederik Hendrik probeerde een gematigder houding aan te nemen. Voetius echter zette in Den Bosch zoveel mogelijk door.
De beroemde kathedraal van St. Jan werd een gereformeerde kerk!
Teruggekeerd naar Heusden werd hij in 1634 hoogleraar te Utrecht, waar
hij zich meteen deed kennen als een theoloog die bijzonder de klemtoon
legde op de zekerheid van het heil, gegeven in de letterlijke tekst van de
bijbel en op de noodzaak van de heiliging van het persoonlijk leven door
strenge boetvaardigheid. In dat opzicht toonde hij zich verwant aan de Middelburgse predikant Teellinck, die in Engeland de strenge levenswandel
van de puriteinen en het nauwgezet betrachten van de zondagsrust had leren kennen. Niet alleen het persoonlijke leven moest daarvan doortrokken
zijn (al op zaterdag bereidde hij zich door vasten voor op de zondag), maar
ook het openbare leven moest daardoor geheiligd worden.
Alles wat aan de roomse tijd herinnerde moest bestreden worden. Processies werden verboden. Tal van gebruiken uit de roomse tijd, die in onze dagen soms nog voortleven als folkloristische relicten (rond St. Maarten, St.
Nicolaas, Vastenavond o.a.) werden niet zelden uitgeroeid. Niet altijd met
het gewenste resultaat') .
Vooral het in acht nemen van de zondagsrust werd in de kring der Voetianen een gewichtig punt, waarin de volgelingen vaak nog strenger waren
dan hun meester. Aanstaande predikanten werden, bij het examen dat hun
toegang tot het ambt in de kerk moest verlenen, soms later de gekste vragen gesteld: is het geoorloofd op sabbat brand te blussen, een zieke het
bed te schudden? M.a.w. in bepaalde kringen leidde de strenge sabbatviering tot haarkloverij. Maar ook Voetius vond het niet gepast op de rustdag te
gaan wandelen of op de stoep voor zijn huis te gaan zitten.
In Utrecht stond Voetius bekend als een groot geleerde, die veel gelezen
had. Men noemde hem een boekverslinder, maar zijn tegenstanders betwijfelden soms of hij de inhoud wel echt tot zich had laten doordringen, overtuigd als hij was van zijn eigen gelijk. Hij legde steeds meer nadruk op de
letter van de bijbel en behoorde echt tot de preciezen.
In de opvattingen van de wijsgeer Descartes zag hij een groot gevaar, omdat die voor het denken van de mens een belangrijke plaats inruimde. Dat
moest wel leiden tot ondermijning van het gezag van de Schrift en van de
leer (belijdenis) van de kerk. Hij moest van het vrije onderzoek, zoals dat
steeds meer sinds de renaissance gepraktizeerd werd, niets hebben.
Iemand die dat bijzonder heeft ervaren, was de predikant van het Friese
Oosterlittens, Balthasar Bekker, die in zijn geschrift De betooverde Wereld
(1691) het middeleeuwse realistische duivelsgeloof in hekserij en spokerij
bestreed. Hij werd met instemming van Voetius wegens onrechtzinnigheid

veroordeeld, een proces dat eindigde met zijn afzetting als predikant. Hoe
algemeen dit geloof nog verbreid was kunnen we lezen in het prachtige
boek van prof.dr. A.Th. van Deursen Mensen van klein vermogen, waarin
hij vertelt dat de Zutphense predikant, medewerker aan de Statenvertaling
van de bijbel, Baudartius, zonder bedeqken bereid was aan te nemen dat
de duivel in lijfelijke gedaante door de Hollandse velden kon wandelen2).
Nu echter de vraag: wie was Coccejus, de vertegenwoordiger van de andere der twee stromingen, die mede het leven en denken in de Gorkumse
Nederduitse Gereformeerde kerk in de 17e en 18e eeuw domineerde?
Hij was van Noordduitse afkomst (Bremen), zoon van de stadssecretaris,
Koch geheten (dus gelatiniseerd Coccejus). Hij studeerde oriëntaalse talen
in Franeker, waar hij ook deze talen onderwees en zeven jaar later, in 1643,
hoogleraar werd in de theologie. In 1650 werd hij als zodanig benoemd in
Leiden. Daar werd hij fel aangevallen door Voetius uit Utrecht, omdat hij
van mening was dat je de bijbel niet vanuit dogmatische beginselen moest
verklaren, maar uit het tekstverband, waarvoor talenstudie onontbeerlijk
was. Hij werd vooral bekend door zijn leer der verbondenheid: God sloot
vóór de zondeval een verbond der werken met Adam, en na diens val een
verbond der genade met Adam, vervolgens met Abraham en de aartsvaders, met Israël door Mozes bij de Sinaï en tenslotte door Christus met de
gehele mensheid. Hij noemde Gods weg met de mensheid een huishouding
der verbonden, waarin elk volgende het voorafgaande verving. Op deze
wijze probeerde hij aan te tonen hoe Gods openbaring zich geleidelijk door
de tijd heen had ontvouwd. Hij had duidelijk oog voor de verschillen tussen
het Oude en Nieuwe Testament. De traditionele leer van de op het individu
gerichte predestinatie stond bij hem niet meer voorop.
Bijzonder bekend geworden is hij doordat hij het sabbatsgebod uit de Mozaïsche wetgeving, als ceremonieel gebod uit het Oude Verbond, voor in
wezen vervallen verklaarde, in het Nieuwe Verbond, door Christus met de
hele mensheid gesloten. Hij wilde wel de rustdag handhaven, maar meer op
de wijze, zoals de eerste christenen die vierden, op de eerste dag der week,
als de dag van de Verrijzenis. Daardoor kwam hij in een heftig conflict met
Voetius, die de zondag echt als sabbat wilde handhaven. Voor Voetius behoorde de rustdag tot de eeuwig zedelijke instellingen uit het paradijs
(Genesis 2:3),volgens Coccejus was het sabbatsgebod van voorbijgaande
betekenis, hetgeen niet betekende dat hij de zondagsheiliging niet van betekenis vond (Galaten 5: 13).
Ook in d6 praktijk van de prediking verschilden de Coccejanen van de Voetianen. Waren de laatsten vaak schools, casuïstisch met veel citaten en
geleerd vertoon bezig, de Coccejanen probeerden meer bijbeluitleg te geven, waarbij de kennis van Grieks en Hebreeuws soms ook op de kansel
werd gebracht. Coccejus maakte ook nogal dikwijls bij de uitleg van de
Schriften gebruik van zinnebeeldige betekenissen. Op de kansel konden ze
nog wel eens hoogdravend en geleerd voor den dag komen3'.

'
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Het zou bijzonder plezierig geweest zijn, wanneer in de notulen omtrent de
beroeping van de predikanten vermeld was of men een opvolger zocht van
de voetiaanse kleur of van de coccejaanse. Men hield dat echter voor zich.
Waarschijnlijk heeft dat toch wel eens moeilijkheden gegeven. Toen in
1748 ds. '~Gravenzandeberoepen werd te Middelburg en dat aannam,
zorgde de kerkeraad voor een drietal dat aan de burgemeesters werd voorgelegd. Tot dusver was dat altijd akkoord bevonden, maar deze keer stuurden ze de nominatie terug. Een reden daarvoor werd niet genoemd in de
brief, waarvan de kopie in het stadsarchief bewaard is. Zou het kunnen zijn
dat de kleur van ds. 's Gravenzande niet was aangehouden?
Ds. 's Gravenzande wordt in het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis
van het Ned. Protestantisme (dl. 3, p. 68-69) een vertegenwoordiger genoemd van Coccejaanse richting. Dan zou dus de overheid weer iemand
van diezelfde overtuiging willen beroepen, terwijl mogelijk de kerkeraad een
voetiaan had voorgesteld. Hoe het ook zij, het staat vast dat er op dit punt
soms blijkbaar enige verwarring is ontstaan. Op zeker ogenblik vinden we in
de notulen een belangrijke aantekening. In de vergadering van de kerkeraad d.d. 12 april 1765 werd onder art. 2 het volgende vastgesteld: De
praeses stelde voor of het niet grotelijks ter bevordering en bewaring van
vreede en eensgesindheyd zoude kunnen strecken, bij aldien er bepalingen
aangaande de te beroepene predicanten in gevalle van een vacatuir gemaakt waren, uit kragt van welke elk lid des E. Kerkenraads weet op hoedanige predicanten hij alsdan verpligt is het oog te houden.
Hierop heeft de E. vergadering geresolveerd, en door eene kerkenraads resolutie vastgesteld, dat gelijk er nu in deze gemeente predicanten van verschillende studie zijn, aldus dit bestendig zoude worden in agt genomen,
dat er van de vier predicanten alhier altoos twee zullen zijn, die de leerwijse
van Voetius, en twee die de leerwijse van Coccejus zijn toegedaan.
Deze resolutie is opdat ze nader bekragtigd en goedgekeurd werde aan
Hunweled.Gr.Achtbn. Drossaard en Burgemn. bekend gemaakt waartoe de
E. Vergadering heeft gecommitteerd, benevens den WelE. Heer praeses,
de Heeren S. van Steeland, ouderling, en E. van Braam, diacon.
Dat dit eerst nu vastgesteld werd, zou er op kunnen duiden dat er reeds
enige tijd een proces gaande is geweest als in het Handboek der Kerkgeschiedenis van J.N. Bakhuizen van den Brink en J. Lindeboom (2e druk,
1946, dl. II, p. 224) genoteerd wordt, namelijk dat de strijd tussen Voetianen
en Coccejanen om de bezetting van kansels en katheders langer dan een
eeuw het kerkelijk leven heeft bewogen, ook toen de namen weinig meer
dan de onderscheiding eener meer rigoreuze en meer liberale richting geworden waren.

Interieur van de Grote Kerk met het koorhek en het grafmonument van het geslacht
Arkel, naar een tekening door G. Lamberts uit 1839 (Verz. Oud-Gorcum,
Stadsarchief)

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook in de Nederduyts Gereformeerde gemeente van Gorkum het geval is geweest. Maar van dit proces is
feitelijk weinig te bespeuren.
Wel is het een feit dat in de kerkeraad van Gorkum het punt van de zondagsrust zo nu en dan ter sprake kwam. Vooral toen in verband met de
Oostenrijkse Successieoorlog de Fransen naar het noorden oprukten en
men de schrik te pakken kreeg, zodat burgemeester Thierens als ouderling
in de kerkeraad vroeg of men niet naar middelen moest uitzien om de gemeenteleden de uitvlugten af te snijden voor het uitoeffenen van hunne
hanffeeringe, neeringe en koopmanschappen op den dag des Heeren.
Beraad volgde en er werd besloten het stadsbestuur te verzoeken enige
orde te beramen waarbij worde verboden het kopen en verkoopen, neeringen, hantteeringen en arbeid, en wat van dien aard zij, bijzonder het tappen
en herberg houden met de ijdelheden en exercitiën daarbij plaats hebbende
op den dag des Heeren, behoudens de vrijheid voor lieden die reizigers
moeten ontvangen en verzorgen (september 1747). Of het veel uitgewerkt
heeft blijft de vraag.
Op 26 maart 1756, art. 3 werd door de ouderlingen rapport uitgebracht van
het huisbezoek. Alleen ds. Van Toulon vertelde dat hij bij deze bezoeken
ergernissen en klachten had ontmoet wegens onordelijkheden op de dag
des Heren, zowel voor als zelfs ook tijdens de openbare godsdienst, als van
kopen en verkopen, ontladen en bestellen van pakgoederen, zonder enige
noodzakelijkheid. En zo voegden ds. Van Zeeberg en anderen daaraan
toe, het afslaan van vis en verkopen daarvan, het spelen van de kinderen in
alle hoeken van de stad, vloeken en ontheiligen van Gods naam tijdens de
godsdienst en wat dies meer zij (ook wegens de praktijken in de herbergen).
Zouden we daaruit mogen concluderen dat ds. Van Toulon en ds. Van Zeeberg nog het meest de Voetiaanse Studie vertegenwoordigden? Of begeven we ons dan met deze veronderstelling te zeer op glad ijs? Dit laten we
rusten. Voorshands zal de kerkeraad zich met heel andere problemen moeten bezighouden.
1) Zie KorthofIMuller, Historische reeks Oud-Gorcum, nr. 6, 1993, p.1l ; Oud-Gorcum Varia nr. 33, p. 137 en nr. 34, p. 73
2) A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, p. 280
3) Vergelijk Otto de Jong, Ned. Kerkgeschiedenis en L. Knappert, Geschiedenis
der Ned. Hem. Kerk, dl. 1

Kerk en onderwijs
Over het onderwijs is alleen in zoverre gesproken, dat er in Gorkum een
Latijnse school was, die de eigenlijke voorbereiding gaf op het hogere universitaire onderwijs. Daarin werden lessen gegeven in grammatica (vnl.
Latijn en Grieks), in retorica (welsprekendheid) in verband ook met het feit
dat het hogere onderwijs in de 18e eeuw nog steeds in het Latijn gegeven

werd en dialectica (het formuleren en verdedigen van stellingen). Maar hoe
zat het met het lagere onderwijs?
Het staat wel vast dat na de reformatie de bestaande parochieschool in een
stadsschool werd omgezet. Maar er waren toen nog geen bepalingen, die
dit onderwijs verplicht maakten. Het bleef alles nog op vrijwillige basis.
Op 15 januari 1738 kwam er echter eenkchrijven van de burgemeesters bij
de kerkeraad op tafel, waarin werd gesteld dat niemand tot het houden van
scholen en het uitoefenen van catechiseermeesterschap zou mogen worden toegelaten dan nadat ze eerst de nodige bekwaamheden daartoe hadden bewezen na geëxamineerd te zijn door de kerkeraad. Ze moesten van
dit examen een gunstige uitslag schriftelijk kunnen overleggen. De predikanten en ouderlingen moesten dit op hun huisbezoek de betrokkenen onder ogen brengen. Dat bewijst dat soms personen zomaar op eigen initiatief
een schooltje begonnen. Vermoedelijk weduwen, die wel graag iets wilden
verdienen alvorens een beroep te doen op de diaconie. Bovendien moesten
kennis en gedrag zodanig zijn dat ze daartoe de bevoegdheid konden ontvangen.
Het schrijven van de burgemeesters heeft in zoverre resultaat gehad, dat
de predikanten een lijst hebben opgemaakt van degenen, die naar hun bekend was, als catechiseermeester, schoolmeester of schooljuffrouw werkzaam waren. Veel systeem zit er niet in. Catechiseermeesters, krankenbezoekers, schoolmeesters en schooljuffrouwen werden door elkaar gehaald.
Ze waren werkzaam blijkbaar in hun huizen, behalve de weesmeester, die
in het Weeshuis les gaf. Hier volgt een samenvatting met de aantallen, die
te vinden is in de notulen van 23 april 1738:
krankenbezoeker: 1
catechiseermeesters: 3
schoolmeesters: 5
schooljuffrouwen: 16
Onder de laatsten treffen wij ook een oude bekende aan, nl. Aaltje van der
Linde (zie onder Censura morum).
De burgemeesters reageerden hierop met dankzegging. De genoemde
personen konden een officiële benoeming krijg en,^ één uitgezonderd, voorlopig tenminste (Aaltje van der Linde? L.H.).
Aan de kerkeraad werd voorts verzocht een behoorlijk reglement te maken
voor catechiseermeesters en schoolmeesters en daarvan dan een concept
te sturen.
Daar horen of lezen we voorlopig niets van. Wel werd geregeld in de notulen vermeld dat weer iemand (meestal een vrouw) met een school of kinderschool begon of als catechiseermeester wilde beginnen of werd toegelaten of iemand die ermee ophield. Bijzonder vermeld ik dat december 1747
Reinarda Cousins een Franse school begint en dat eind 1752 Jan de Jong
begint met een lees-, schrijf- en cijferschool.
Eerst in 1779 komt het onderwijs weer ter sprake. Men wilde kort daarna
een schoolreglement ontwerpen, dat trouwens niet alleen betrekking had op

schoolmeesters en schooljuffrouwen, maar ook op krankenbezoekers, catechiseermeesters en catechiseervrouwen. Het werd gedrukt te Gorinchem
bij de stadsdrukker Cornelis Goetzee, gedateerd 1780, waarvan zich een
exemplaar bevindt in het Stadsarchief. Daarin werd heel wat uitvoerig geregeld. Ik zal van de inhoud enkele passages hier laten volgen om een indruk
té geven van wat er zoal op het gebied van het lagere onderwijs werd geregeld.
Niemand, man noch vrouw, mag schoolhouden om de kinderen te leren
spellen, lezen, schrijven, cijferen of psalmzingen, zonder toestemming van
drossaard en burgemeesteren. Alleen wie van de Hervormde Leer belijdenis heeft gedaan en bekend staat als iemand van stichtelijk gedrag naar het
oordeel van de kerkeraad v.d. Nederduyts geref. gemeente kan daarvoor
een akte van admissie ontvangen.
Wat de schooltijden betreft dienen de volgende regels in acht genomen
worden:
's morgens van 9-12 uur
's namiddags van 2-4 uur
's avonds van 5-7 uur
Uitgezonderd zondag, zaterdagnamiddag, nieuwjaarsdag, bededag, de eerste 3 dagen van het Paasfeest, Hemelvaartsdag, 3 dagen van het Pinksteren Kerstfeest, alsmede de eerste 3 dagen van kermis en jaarmarkten.
Banken en schrijftafels dienen in rijen gezet, zodat men de leerlingen hoofd
voor hoofd kan gadeslaan.
De ruimte waarin les wordt gegeven moet zindelijk en rein worden gehouden, zodat er geen kwade lucht kan ontstaan. 's Zomers kunnen de deuren
worden opengezet.
De beste leerlingen mogen als hulp ingeschakeld worden.
Absentie is niet geoorloofd, tenzij om gewichtige redenen.
De beginselen van de godsdienst worden onderwezen met gebruik van het
boekje Kort begrip der chr. religie. Vraagjes moeten uit het boek van Borstius van buiten geleerd worden. En bekendheid met de Heidelbergse Catechismus.
Op zaterdagmorgen oefeningen in het Psalmzingen.
Achter de Catechismus uit het geheugen opzeggen: het Gebed des Heren,
de Tien geboden, de 12 Geloofsartikelen, het Register van de Bijbelboeken
van 0 . en N. Testament, en het Avondgebed.
De leerlingen mogen niet vloeken, liegen, bedriegen of zweren. Met eerbied
jegens ouderen, overheden, leraren en meesters omgaan.
Elke donderdag aanwezig zijn met de schoolmeesters op het koor der
Grote kerk, waar een der predikanten de leerlingen zal ondervragen. Dat
gebeurde later op dinsdagmiddag en werd dan vaak de namiddagcatechisatie genoemd en vaak gegeven door de jongste der predikanten.
(Catechisatie werd in veel streken van ons land geen catechisatie genoemd, maar vraagleren. L.H.).

Uit de notulen van de kerkeraad krijgt men nogal een verwarde indruk omtrent wat er op het schoolgebied in Gorkum aan de hand was. Soms werd
een heel positief bericht vastgelegd, bijv. dat de diaconiekinderen (van het
diaconiehuis) trouw naar school gingen en dat de schoolmeesters trouw
hun kinderen begeleidden naar het koor van de kerk voor de catechese van
de predikant.
Maar dat de kinderen van de stadsscholen 's avonds bij het uitgaan op des
Heren straten veel lawaai maakten en soms ongeregelde taal gebruikten, is
later een veel voorkomende klacht bij het huisbezoek.
In de tweede helft van de 18e eeuw wordt veel geklaagd over slecht catechisatiebezoek. Op de kerkeraadsvergaderingen werd erover gesproken
dat het bezoek niet alleen slecht was, maar het gebeurde soms dat er niemand kwam of soms alleen de armen en wezen. Niet alleen wat betreft het
kerkbezoek, ook wat de catechese betreft wordt het steeds duidelijker dat
men aan vernieuwing toe was.

Diaconale zaken
De diakenen hadden hun eigen wekelijkse samenkomsten, waarvan de
besluiten in eigen boeken werden vastgelegd. Zij regelden allereerst de ondersteuningen, die aan de behoeftigen gegeven werden.
Met Pasen werden voor het komende jaar armen uitbesteed bij particulieren, die daarvoor een financiële vergoeding ontvingen. Jeugdigen, die bij
ambachtslieden in huis kwamen, moesten bij hen ook het vak leren. Veel
hulp werd echter in natura gegeven. Brood bijvoorbeeld, waarvoor rogge en
tarwe werd aangekocht en gemalen op een der molens bij de Arkel- en
Dalempoort, waarvan het meel werd gebakken tot rogge- of tarwebrood en
soms gemengd. Verder veel turf voor verwarming, lijnwaad, linnen of corsayen (=soort grof gekeperd laken).
Soms werd via de classis een financiële bijdrage gevraagd voor het fonds
charitas (liefdadigheid) of voor onze geloofsgenoten de Boheemse broeders
in Silezië. Men stuurde de laatsten fl. 10. Het lijkt niet veel, maar toch.. in
die tijd? Andere verzoeken werden tenrijde gelegd. De inkomsten van de
diaconie bestonden allereerst uit de opbrengst van de collecten in de kerkdiensten. Verder uit giften, o.a. via de predikanten tijdens strenge winters
waarschijnlijk, en voorts uit de opbrengst van obligaties of rentebrieven,
waarvan de bescheiden bewaard werden in een kastje dat met drie verschillende sleutels afgesloten werd, zodat er altijd drie personen aanwezig
moesten zijn om het te openen.
Het kan ook zijn dat men te weinig geld in kas had, zodat er geleend moest
worden, waarvoor dan toestemming werd gevraagd aan de kleine kerkeraad, die daaromtrent weer overleg pleegde met de burgemeesters. Vooral
strenge winters konden daartoe aanleiding geven. Ook gebeurde het dat
men voor dat doel een bijzondere extracollecte hield tijdens de kerkdiensten.

De diakenen waren ook zakelijk in hun beleid! als ze merkten dat de prijzen
stegen, besloten ze vroegtijdig hun voorraden aan te vullen.
Een van de diakenen verzorgde de boekhouding. Dat gaf nogal eens aanleiding tot onenigheid. Dat besprak men dan in de grote kerkeraad. Op zeker ogenblik was men daaromtrent van oordeel dat het beter zou zijn om
boven het getal der diakenen een algemene boekhouder aan te stellen. Dat
werd voorgelegd aan de burgemeesters, die antwoordden dat ze dat zelf
ook al hadden gedacht en zij besloten meteen tot grootboekhouder van de
diaconie aan te stellen voor vier achtereenvolgende jaren Jacob Mekern,
die twee jaar later al werd opgevolgd door Johan van Eybergen. Maar de
vierjaarlijkse termijn was regel. Later vond vaak herbenoeming voor een
volgende termijn plaats. Intussen werden ook de boeken van deze speciale
boekhouder jaarlijks nagezien.
Opvallend is dat de burgemeesters de verkiezing van diakenen niet zomaar
goed vonden. Zo verzetten zij zich tegen de nominatie van Isaak Rom, omdat hij nog geen 25 jaar en nog maar twee jaar getrouwd was. Met succes!
Zoals reeds vermeld was men destijds gewend het armenkoren te laten
malen door de molens aan de Arkel- en Dalempoort. Vermoedelijk geschiedde dit beurtelings. Op zeker ogenblik werd de molenaar aan de Dalempoort ervan verdacht dat hij daarbij geknoeid had. Hoe dit probleem is
opgelost wordt verder niet meegedeeld.
Wel ontstond er vele jaren later opnieuw onenigheid over het laten malen
van het armenkoren door de molenaar aan de Dalempoort in opdracht van
diaken Van Toor, omdat deze ervan werd verdacht dat hij als eigenaar van
de helft van de molen, die hij verhuurd had aan Van der Wiel, er persoonlijk
voordeel van had dat hem het malen werd gegund. Dank zij een toelichting
van de inmiddels overleden heer A.L. van Tiel, met wie ik deze problemen
nog kon bespreken toen we eikaar geregeld ontmoetten in de leeszaal van
het archief, is het mij duidelijk geworden dat diaken Van Toor niet helemaal
vrijuit ging. Hij had geen recht op de helft van het maalloon, zoals hij beweerde. Bovendien paste het niet dat men voor dit doel de Dalempoortmolen de klandizie gunde, aangezien Van der Wiel rooms was.
De goed gereformeerde Van Toor viel dus door de mand. Voortaan bleef de
molenaar aan de Arkelpoort, De Wit, weer voor het graan van de diaconiearmen zorgen. Stel je voor dat de gemeente hoorde dat hun giften in het
diaconiezakje terecht kwamen bij een rooms-katholiek!
Een maand later werd de kwestie in der minne afgehandeld in de diaconie
en daarna met instemming van de kerkeraad afgesloten. De diaconiekas
draaide ditmaal voor de kosten op.
Op 19 maart 1752 overhandigde de voorzitter van het college van diakenen
een brief aan de kerkeraad, waarin ze, met uitzondering van broeder De
Looy, een ernstig probleem aan de kerkeraad voorlegden. Wat was
namelijk het geval?
Er hadden zich de laatste weken zeer merkwaardige en verontrustende
verschijnselen voorgedaan, met name onder de armenkinderen, die bij par-

ticulieren waren uitbesteed. Ze hadden zich in de kerkdiensten misdragen
door sware beroeringe en toevallen soo verre dat eenige wegens de trekkinge en beweginge die sij ondergaan, bereyds de oppassing en adsistentie
van verscheyde personen nodig hebbe. Dat had tot gevolg dat enkele mensen, bij wie die kinderen waren uitbesteed, probeerden zich daarvan te ontdoen. Dat had nog grotere moeilijkheden tot gevolg kunnen hebben, vooral
ook omdat het tegen Pasen liep, wanneer de kinderen werden uitbesteed.
Hoe moest men dit aanpakken? De boel maar op z'n beloop laten en naar
oefeningen ! (uitroepteken van mij, L.H.) buiten de openbare Godsdienst laten gaan of hun dat verbieden? Het liep erop uit dat men verzuchtte: hadden we maar een armhuis! Voor beter toezicht.
Toen de kerkeraad van dit schrijven kennis had genomen (men zal er toch
buiten dit officiële schrijven, ook al wel iets van vernomen of zelfs misschien
gezien hebben?) besloot men op donderdag 23 maart weer bij elkaar te
komen om 11 uur, om daarover te spreken. Toen werden de volgende besluiten genomen:
1. De gealimenteerde kinderen, die uitbesteed zijn tot het leren van een
ambacht, moeten in hun werk bezig blijven en geen toestemming krijgen
om oefeningen buiten de openbare kerkdiensten bij te wonen. En als er nog
tijd over is moet de armmeester Van Duuren deze kinderen onderwijzen in
de gronden van de geref. godsdienst. Verder zullen alle kinderen onder
toezicht de openbare kerkdiensten bijwonen.
2. Aangezien de verschijnselen zich niet alleen voordoen bij de armenkinderen, maar ook bij personen, die tot de jaren van onderscheid gekomen
zijn, hevige beroeringen, lichaamsbewegingen en stuipen optreden, besluit
men dat de predikanten met hun ouderlingen, ieder in hun kwartier, zich
nauwkeurig zullen informeren en de betreffende gezinnen zullen opzoeken
om met hen te spreken en ze te onderrichten uit Gods Woord en voor hen
tot God te bidden om hen daarin een voorbeeld te geven.
3. Omdat daags tevoren op de plechtige dank-, vast- en bededag in de
avondkerkdienst zich zulke onregelmatigheden hebben voorgedaan dat
men de dienst niet op behoorlijke wijze had kunnen beëindigen, oordeelt
men het nodig de heren drossaard en burgemeesters daarvan in kennis te
stellen met het verzoek daarin te willen voorzien en bij die gelegenheid de
suggestie te doen voor het oprichten van een Armenhuis. Dit werd opgedragen aan een commissie (ds. Van Toulon).
De volgende dag kwam men weer bijeen. Diaken Van Kruiskerken werd bij
resolutie van drossaard en burgemeesters ontslagen van het diakenambt.
Verder deelde burgemeester Van der Does ds. Van Toulon als lid van bovengenoemde commissie mee dat de Ed.gr.Agtb. uit zichzelf reeds maatregelen getroffen hadden t.a.v. de mensen met beroerde hersenen. O.a. door
de koster op te dragen de kerkdeuren alle na 't begin van de godsdienst te
sluiten, behalve die achter de preekstoel, om beter oog k kunnen houden
OP de in- en uitgaande beroerde mensen, die met die lichaamsbewegingen
werden aangetast en die terstond naar de consistoriekamer te brengen met

Het gevelbord van het Hervormd Diaconie Armhuis. Bevond zich vroeger in de
Westwagenstraat, thans aangebracht in de Grote Kerk (Hervormde Gemeente van
Gorinchem)
vriendelijk verzoek om zich toch voor die tijd uit de openbare vergadering te
houden of althans niet in het midden van de kerk te begeven, enz., van
welke voorzorg reeds de gewenste effecten in de kerk te bespeuren waren.
Een maand later vergaderde men. Drie punten werden toen vastgelegd:
l. de diakenen hadden met goedkeuring van de burgemeesters een pand
kunnen kopen, geschikt als Armenhuis.
2. de kerkeraad geeft goedkeuring. Door diakenen is ook gevraagd om een
lening van fl. 2000, die ze kunnen krijgen van een particulier tegen een
rente van 3% 's jaars.
3. Het verdient in verband daarmee een buitengewone collecte te houden,
waarvoor goedkeuring van de burgemeesters moet worden gevraagd (die
werd verkregen om te houden op 23 mei 1753).
Het werd Westwagenstraat 14, dat als zodanig dienst heeft gedaan tot later
De Schutse aan de Mollenburgseweg werd gebouwd.
Intussen had men ook regelingen getroffen voor de directie en administratie
van het Diaconiehuis. In de notulen van de kerkeraad van 23 maart 1753
werd in een resolutie van drossaard en burgemeesters dit alles overgelaten
aan broeders diakenen, mits men eerst een reglement maakte waarin een
en ander werd vastgelegd.

Portret C.G. Boonzajer (1788-1863). Afdruk van Daguerreotypie
(Stadsarchief Gorinchem)

NOTARIS BOONZAJER EN ZIJN INZET VOOR ALLES
R.F. van Dijk

A ~ Swe zijn tijdgenoten mogen geloven, was Cornelis Gerardus Boonzajer

iemand die een plaats in de hemel dubbel en dwars had verdiend. Zijn veelzijdige persoon is het dus waard eens nader te bezien.
Burgerlijke stand
Boonzajer, wiens roepnaam Kees luidde,' werd geboren in Gorcum op 15
augustus 1788 als zoon van mr. Cornelis Boonzajer, rector der Latijnse
School, en Johanna Cornelia van Appeltere. Hij trouwde in 1813 met Helena
Sophia Bernadina Andres en kreeg twaalf kinderen.
Op 4 april 1863 overleed hij.
Beroep
Na zijn opleiding van 1802 tot 1806 aan de Latijnse school2ging hij enige jaren werken als klerk bij de notaris en procureur Hendrik van Aken. Daar
leerde hij de juridische beginselen. Op 25 januari 1809 werd hij, na betaling
van een recognitie van fl. 60, beëdi d als procureur voor de schepenbank van
Gorinchem en het Land van Arkel.BOp 25 mei 1810 werd dezen verdienstelijken jongeling, tegen een recognitie van fl.200, geadmitteerd als notaris
(opvolger van Cornelis van ~ie~enbrugge).'
Dit ambt vervulde hij tot l sep;
tember 1854, waarbij hij ook de gewone man op eene vaderiijke wijze hielp.
In die 44 jaar maakte hij 10.673 akten op.
Zijn handschrift is zeer regelmatig en alleen in schoonheid overtroffen door
dat van zijn zoon Marius Franciskus, die het notariskantoor overnam.
Nevenfuncties
Vooral in het openbaar bestuur heeft Boonzajer een belangrijke rol vervuld.
Op 9 oktober 1849 werd hij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Hij
nam de zetel in van zijn overleden broer Jan. Het presentiegeld bedroeg fl. 20
per jaar. De benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand volgde op 15
november 1850.
Toen het raadslid D. van Drooge tot wethouder werd benoemd, bedankte
deze voor de eer. Bij een volgende stemming kreeg Boonzajer vijf en in nog
een ronde negen van de twaalf stemmen, zodat hij op 13 juni 1854 (kort
voordat hij zijn notarisambt neerlegde) geïnstalleerd kon worden als wethouder tegen een jaarwedde van fl. 400. Weifelend had hij de benoeming aangenomen onder inroeping van Eénen, zonder Wien op mijnen ganschen levensweg ik geene enkele gewigtige onderneming heb aangelegd. Hij voegde
daar de volgende dichtregels aan toe: 't Staat vast als rots en muur / dat in
mijn jongste uur / nog lisp 'len zal mijn stem: / Heer! zegen Gorinchem! / Och!,
neem deez' bede aan! /Heer, 'k sterf dan hoogst voldaan! Zulke taal spreekt
een wethouder tegenwoordig niet meer.
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In 1854 is hij ook nog waarnemend burgemeester geweest. Op 12 februari
1858 trad Boonzajer af als raadslid en wethouder. Hij was toen bijna 70 jaar.
Zijn stiefvader regelde in 1811 en 1812 remplaçanten die Boonzajers dienstplicht zouden overnemen als hij op moest komen. De jonge Kees had namelijk niet genoeg lichaamskracht om de vergnoeyenissen van den kijgsdienst te
kunnen vo~houden.~
In 1813 en 1836 regelde Boonzajer de vervanging zelf.7
Van 29 augustus 1817 tot 14 juni 1861 was Boonzajer regent van het Oudevrouwenhuis, benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
De laatste veertig jaar was hij voorzitter van het college van regenten. Hij
vroeg tenslotte ontslag met de vurige bede van voortdurenden zegen over
dezen oogappel mijns levens. De burgemeester wees er vervolgens op, dat
de bloei van het Oudevrouwenhuis voornamelijk aan Boonzajer te danken
was. Ook de bewoonsters dachten nog lange tijd met warme gevoelens aan
hem terug. Nog in 1878 verzochten zij zijn zoon een foto~ortretvan hem in
het huis te mogen hebben, welk verzoek y r d ingewilligd. Het portret is wellicht gemaakt door Vermeulen te Utrecht. Met deze regenteske functie verdiende Boonzajer fl. 19,12% per jaar (met ingang van 1856 fl. 25).
Van 1817 tot 1820 was Boonzajer zetter voor de directe belastingen, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hiermee verdiende hij fl. 125 per jaar, in 1819 verlaagd tot fl. 120 per jaar.''
Het college benoemde hem op 3 augustus 1821 tot lid van de districtscommissie te Gorinchem van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van
den gewapende dienst in de ~ederlanden." Later werd hij hiervan voorzitter,
tot hij in 1832 aftrad.''
Bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 1825 werd Boonzajer benoemd \?t lid
van de voormalige weeskamer van Gorinchem en het Land van Arkel. Dit
bleef hij tot 1855.14
Boonzajer was van 1829 tot zijn overlijden ontvanger van de Hervormde gemeente tegen een traktement van fl. 150 per jaar, maar vanaf 1849 kreeg hij
5 % van de inkomsten, want zijn werkzaamheden waren zeer vermenigvuldigd. Ook het traktement werd zo vermenigvuldigd: per jaar fl. 198,97 tot
fl. 358,48.15
In de jaren 1835-1838, 1845-1848 en 1850-1857 was hij ouderling.
Verder was hij commissionair in effecten.I6
Opvallend is, dat hij geen lid is geweest van het district Gorinchem van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de Groote Sociëteit of Sociëteit Gezelligheid.
Gegoedheid
Rond 1855 verdiende Boonzajer alleen al met zijn nevenfuncties zo'n fl. 575
per jaar. Dat was voor een gewone man al héél behoorlijk.
Zijn nagelaten boedel bestond behalve zijn woonhuis o.a. uit nog zes huizen,
twee stukken land en diverse obligaties. In totaal hadden de bezittingen een
waarde van fl. 77.824,79%. Hiertegenover stonden schulden ten bedrage van
fl. 27.424,79%, zodat netto fl. 50.400 te verdelen was.I7
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Politiek
Boonzajer toonde zich een vaderlandslievend man. In de Gorinchemsche
Courant werd een ingezonden stuk d.d. 28 juni 1831 van hem geplaatst,
waarin hij opriep deel te nemen in een staatslening, zodat de strijd tegen Belgi$ (waar den uitersten euvelmoed heerste) gefinancierd kon worden. Gorinchem was natuurlijk eene waardige parel aan de kroon van onzen dierbaren
Vorst en van ons geliefd ~ederland." In hetzelfde kader past zijn voortrekkersrol bij het inzamelen van giften voor de verpleging van gewonden in het
militair hospitaal.'' Verwonderlijk is het dan ook, dat zijn naam niet voorkomt
op een intekenlijst van de Commissie tot ondersteuning van de achtergebleven betrekkingen der Mobiele ~ c h u t t e n ~ . ~ ~
In de plaatselijke politiek was hij behoudend.*'
Liefhebberijen
Boonzaier was een enthousiast amateur-oudheidkundige. Het vooral genealogische tijdschrift De Navorscher bevatte vele vragen, antwoorden en mededelingen van C.G.B.
Met jhr. J.G.W. Merkes van Gendt
publiceerde hij in 1840 het boek Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein.
Gaarne ondersteunde hij de publicitaire activiteiten van zijn stadgenoot
A.J. van der a." Bovendien werkte
hij mee aan het Oorkondenboek van
Holland en Zeeland, uitgegeven
vanwege de Koninkli'ke Akademie
van Wetenschappen) Met dankbaarheid maakte deze Akademie
gewag van zijn hu~pvaardigheid.~~
Over zijn particuliere museum van
munten, penningen, oudheden en
naturalia hoop ik een andere keer te
publiceren. Een arote hoeveelheid
aantekeningen en afschriften m.b.t. C.G,
Portret door Daniel
geschiedenis en andere weten- Nederveen uit 1852 (Gorcums
schappen, maar ook archivalia be- ceum)
vindt zich in de verzamelingen van
Oud-Gorcum en van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te r ei den.*^
Hij schonk aan de gemeente archiefstukken die hij als notaris uit boedels had
gered. Zijn vaardigheid in het lezen van oud schrift kwam hem van pas bij het
met bedaarden ijver transcriberen van stedelijke resoluties, waarvoor hij gedurende vier jaren van de gemeente fl. 100 per jaar kreeg.26

-

Als liefhebber van oudheden gerdroot het hem zeer, dat het gemeentebestuur
het oude stadhuis liet slopen.
Op initiatief van vooral de Delftse predikant ds. H.C. Rogge werd van 3 juli t/m
20 augustus 1863 een tentoonstelling van Zuidhollandse oudheden gehouden
in Delft. De Delftse hoofdcommissie die dit organiseerde en waarvan Rogge
secretaris was, benoemde in januari 1863 subcommissies in verschillende
gebieden. De subcommissie te Gorinchem kreeg de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden als werkterrein, al kregen Leerdam en Vianen al snel een eigen
subcommissie. Boonzajer wierp zich op als de drijvende kracht binnen de
Gorcumse commissie, die verder bestond uit het Gorcumse lid der Tweede
Kamer W.C.M. Begram en het Gorcumse lid van Provinciale Staten jhr.
F.G.E. Merkes van Gendt. Op 4 januari schreef hij aan Rogge: Ik heb de pakkeffen uitgedeeld. Begram was niet thuis, maar is daarna op een sukkeldrafje
eene visite komen maken. Adresseer maar aan mij, want Begram is meest
q.q. in $-Gravenhage en Merkes nogal jong. De jonkheer was 31. De subcommissie schreef de gemeentebesturen in de streek aan met de vraag of zij
nog oudheden hadden. De inspanningen werden goed beloond: er kwamen
28.833 eenmalige bezoekers en men verkocht 236 abonnementen. Met de
beperkte reismogelijkheden van die tijd was dat een groot succes.28
Hij was sedert 1 augustus 1828 lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, sedert 8 maart 1837 van het Noordbrabantsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sedert 8 september 1859 van
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, sedert 27 juni
1861 van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en WetenGedurende het
schappen en verder van talrijke letterkundige ~erenigin~en.~'
gehele bestaan van het in Gorcum gevestigde Letterkundig Gezelschap Bescheidenheid en Verlichting ( l 816-1830) was hij daarvan secretaris.
Uit allerlei bronnen stelde hij een chronologisch overzicht van de Gorcumse
geschiedenis samen, te vergelijken met wat W.F. Emck in 1929 deed.30
Tenslotte mocht hij graag dichten. Behalve in de hierna te noemen levensbeschrijving van de hand van Holwerda is daarvan echter niets gepubliceerd. Hij
was betrokken bij een commissie voor het oprichten van een standbeeld voor
~ondel.~'
Persoon
Hierboven is al geschetst hoe gelovig Boonzajer was. Hij werd gedoopt op 20
augustus 1788 en deed belijdenis in maart 1807. Bij de inwijding van de Grote
Kerk in 1851 schonk hij een Statenbijbel met zilverbeslag. Op het schutblad
schreef hij dat hij onverdiend talloze weldaden van God had genoten.32
Zijn vrouw beminde hij zeer. Zij benoemden elkaar tot erfgenaam en na haar
overlijden bepaalde hij dat, zoo mogelijk, mijn lijk worde gelegd naast dat van
mijne immer onvergeetbare gade, en dat over mijne afstelven door mijne kinderen geene uiterlijke teekenen van rouw zullen worden gedragen.33
Een schoonzus nam na het overlijden van zijn grote liefde het bestuut-?n de
huishouding in handen,34dat verder werd gedaan door dienstbodes. Toen

een zoontje, na het overlijden van Boonzajers vrouw, elf jaar werd, vergat pa
geheel de verjaardag. Drie jaar later al werd zoonlief (bovengegoemde M.F.)
klerk op het notariskantoor van pa, dat aan huis gevestigd was.
Met broer Jan maakte Boonzajer elke dag dezelfde wandeling. Het verhaal
gaat dat de mensen er de klok op gelijk zettem3'
Na Boonzajers overlijden waren de loftuitingen niet van de lucht. Hij was een
man, zoo uitnemend van levenswandel en voorbeeld, dat welligt de openbare
rouw zelden zich zoo regtmatig heeft doen kennen.38Hij had zich door zijne
diepe kennis, maar vooral door zijne innemende minzaamheid bij een ieder
geacht en bemind gemaakt en was nu helaas overleden na eene kortstondige
De burgemeester plaatste zelfs een gedicht in de Gorinonge~teldheid.~~
chemsche Courant: Wie kende in Gorcum niet den man zoo hoog geschat. /
Hem met dat grijze hoofd, vol kennis van 't vetieden. /Hem met dat goede
hart, steeds vrolijk, steeds tevreden. / Wie heeft hem ooit gekend, en niet tot
vriend gehad'P0
De Gorcumse predikant dr. J.H. Holwerda schreef een uitgebreid Levensberigt van Cornelis Gerardus Boonzajer in de Handelingen van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde van 1863. Boonzajer was volgens hem een
edel mensch, een uitstekend burger, een ijverig beoefenaar der wetenschap,
vol oprechtheid, eerlijk, nauwgezet, maar ook gesloten ten aanzien van zijn
diepe gevoelens en gedachten, zodat anderen door zijn schijnbaar luchtige
scherts hem voor oppervlakkig konden houden. Volgens de modernistische
Holwerda sprak uit Boonzajers gedichten de teederste godsvn~chtin orthodoxe zin.
Concluderend mogen we stellen dat Boonzajer zeker een bijzonder mens
was, wiens nagedachtenis we in ere moeten houden. Onder andere van zijn
belangstellingvoor geschiedenis plukken we nog steeds de vruchten.
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VERHALEN OVER STAAL
Oud-werknemers vertellen hun verhalen over De Vries Robbé

ln-het kader van Gorinchem Cultuurstad van Zuid-Hollandvertelden op 6 en
7 juni van dit jaar oud-werknemers van het staalbedrijf De Vries Robbé
(DVR) hun belevenissen bij dit bedrijf. Wij willen ook in Oud-Gorcum Varia
daaraan enige aandacht besteden.
Allereerst ontlenen we een en ander aan het verslag in NRCIHandelsblad
van 8 juni 1998 onder de titel Pass6, pass6, De Vries Robbe.
Tijdens de voorstelling Verhalen over Staal werd de vergane glorie weer
opgerakeld. Veertien oud-werknemers vertelden over het bedrijf. Eind jaren
zestig werkten er 4500 mensen bij DVR. Dat was ongeveer een kwart van
de Gorkumse beroepsbevolking. Als DVR uitging kwam heel Gorkum tot leven.
De reden dat er pas twintig jaar na dato aandacht werd besteed aan dat
deel van de Gorkumse geschiedenis komt doordat de oud-werknemers er
tot voor kort niet over wilden praten. Daarvoor was het massaontslag te
pijnlijk.

Passé, Passé De Vries Robbé
Tijdens de voorstelling openbaarde DVR zich als een zeer conservatief bedrijf met een ietwat typische. directie. Voormalig chef machinale bewerking
Dick Bruggemann vertelt over zijn eerste ontmoeting met directeur C.T. de
Vries Robbé: Ik kwam in een immens grote suite met bruine lambrizering.
Het was er donker. Helemaal aan het eind zat een klein mannetje: de directeur. Die kwam nog net achter zijn bureau vandaan en gaf met een knik aan
dat ik aan gene zijde van een lange tafel (misschien was het de conferentietafel van 5.60 meter uit de boedelbeschrijving) moest plaatsnemen. Er werd
helemaal niks gezegd. Ik dacht: "Je bent op sollicitatie, dus doe iets". Ik
vroeg: "Ik heb nog nooit een advertentie gezien van De Vries Robbé". Hij
antwoordde: "Meneer Bruggemann. U moet één ding goed begrgpen. Als ze
een goede staalconstructie willen dan komen ze bij De Vries Robbé, en als
ze een slechte staalconstructie willen dan gaan ze naar een ander." Toen
was het sollicitatiegesprek afgelopen. Ik was aangenomen, bleek.
Lager kader moest 25 jaar op een onthaal achter het schot wachten. Bij die
gelegenheid kreeg een werknemer een gouden horloge met de naam van
het bedrijf erin gegraveerd. Een verteller toont het pronkstuk tijdens de
voorstelling.
In de jaren zeventig ging het gigantisch mis met de parel van Gorinchem.
Onder andere door de oliecrisis verloor het bedrijf zijn zelfstandigheid en
werd overgenomen. Eerst door Billiton, Shell en uiteindelijk door Nederhorst. De grootste fout die gemaakt is, vindt loonadministrateur Van Roo-

'

den, is dat de naam De Vries Robbé, die wereldwijd een goede reputatie
had, vervangen werd door Nederhorst.
Het effect op Gorkum was verpletterend. Brüggemann zat indertijd in de
ontslagcommissie. Ik durfde Gorkum niet meer in. Steeds weer die huilende
mensen die riepen: "Meneer Bruggemann, weet u wel dat u mijn hele
familie kapotmaakt." Nadat hij er hondeld had ontslagen werd Bruggemann
voor de tweede keer in zijn leven bij de directie ontboden. "Dat hebt u prima
gedaan Bruggemann. Ik heb nog een lijst van honderd." Dat was het einde
van Brüggemann bij het bedrijf. En even later, einde bedrijf.

De Rotonde van De Vries Robbé
V66r 1940 waren degenen die in de middagpauze van 1% uur niet thuis
konden gaan eten aangewezen op de Kolfbaan. Maar dat was alleen toegestaan aan hen die op het kantoor van DVR als beambte werkzaam waren. Het schaftlokaal bij de Rotonde was een grote verbetering; je hoefde
de stad niet meer in en je fiets stond veilig in de stalling. Degenen die er
dagelijks gebruik van maakten, kwamen uit de omgeving van Gorinchem.
Jonge mannen en vrouwen uit de Alblasserwaard, het land van Altena enz.
enz., die in een straal van I10 km rondom het bedrijf woonden.
Wel misten we toen de mogelijkheid om te biljarten en te kegelen, waar in
de Kolfbaan veel gebruik van werd gemaakt. Anderhalf uur is een hele tijd,
maar in de Kolfbaan waren die zo om.
We werden altijd gastvrij ontvangen door de familie Van Brouwershaven.
Die zorgden voor koffie of melk voor bij de zelf meegebrachte lunch. Wel
tegen een kleine vergoeding natuurlijk.
Toen wij er in 1938 als jongste beambten neerstreken, was er reeds een
groep mensen aanwezig. Wij verbleven in de grote zaal, enkele dames in
een kleinere kamer. Ook in het nieuwe schaftlokaal vertoefden de dames
afionderlijk in de bovenzaal van de Rotonde. Vermoedelijk doordat de
werktijden van beambten en werklieden verschillend waren, werd het
schaftlokaal alleen door beambten gebruikt. Het zou anders ook veel te
klein zijn geweest.
In de oorlogsjaren hebben we met een groep nog gebruik ge.maakt van restaurant Merwezicht en 6én van de drie caf6s buiten de Waterpoort. Vermoedelijk omdat na de ingebruikname van het nieuwe schaftlokaal, we tussen de middag toch nog gebruik mochten maken van het verenigingsgebouw om te biljarten en te kegelen. De Kolfbaan, gelegen vlak bij de kazerne die geheel in beslag was genomen door de Duitsers, is toen mogelijk
gevorderd door het Duitse leger. En daarvoor moest alles wijken.
In het nieuwe schaftlokaal was er volop gelegenheid om te kaarten, dammen en schaken. Er werd ook koffie etc. verstrekt bij de meegebrachte
lunch. Vermoedelijk vanaf de winter 1943-1944 werd er extra voeding voor
het bedrijf beschikbaar gesteld. In de gaarkeuken, een daarvoor leeg gemaakte ruimte in de ramenfabriek, werd tegen, af en toe, inlevering van een
distributiebon, dagelijks soep verstrekt. Dat was voor velen een welkome
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aanvulling op de steeds lagere rantsoenen, die door de distributie werden
toegewezen. Koffie en melk waren ook schaarse producten, dus iedereen
moest verder in eigen behoefte voorzien. Ook de verwarming stond op een
zeer laag pitje.
Het aantal vooral jonge mensen werd steeds minder. Vanuit de werkplaatsen en het tekenbureau werden steeds meer mensen door de Duitsers gevorderd om in Duitsland in de oorlogsindustrie te werken. Hoe het zich verder ontwikkeld heeft gedurende het laatste jaar van de oorlog weet ik niet.
Vanaf 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) tot september 1945 ben ik niet op
het bedrijf van DVR geweest.
Ik vermoed dat na 1945 het schaftlokaal en de Rotonde pas goed tot hun
recht gekomen zijn. Tussen 1945 en 1947 en vanaf 1950 ben ik op de buiten-montage werkzaam geweest en kwam daardoor slechts sporadisch op
het bedrijf in Gorinchem.
Het schaftlokaal werd echter in de avonduren vaak gebruikt voor andere
activiteiten, zoals het geven van lezingen, etc. op allerlei gebied. We hebben er vele avonden bijgewoond die georganiseerd werden door de Lasclub
Gorkum. Ook is het overdag nog in gebruik geweest als leslokaal waar de
theoretische vakken voor de Bemetel-opleidingwerden gegeven. De kleine
spreekkamer beneden in de Rotonde werd veel gebruikt voor de ontvangst
van vertegenwoordigers. Daar kon je ongestoord ook andere mensen uit
het bedrijf, zonder dat je moest gaan zoeken, ontmoeten, vanaf 8 uur 's
morgens. Er werd daar al vroeg koffie verstrekt vanuit de keuken op de
gang.
In de bovenzaal van de ~ o t o n d ewerden overdag diverse besprekingen gehouden. Als het gezelschap wat groter was kon je nergens beter terecht. Je
moest echter wel reserveren.
Aansluitend aan de werktijden werden daar ook taalcursussen, Duits en
Engels gegeven aan degenen die daar in het bedrijf behoefte aan hadden.
Kortom, het gehele complex voorzag in een grote behoefte, die door de expansie van de bedrijven na de oorlog was ontstaan. Ook aan de hogere eisen die werden gesteld aan de voorzieningen voor het personeel, werd
daarmee voldaan.

De winter van 1929
Hoewel het in januari af en toe flink vroor, duikt ook het woord dooi herhaaldelijk in de oude kranten-kolommen op. In februari werd het pas menens. De strenge vorst zette toen z6 in, dat de Metwede al spoedig zat, zoals de term luidt. Een schouwspel dat toen in 12 jaar niet was waargenomen.
Ook in de binnenwateren lag reeds spoedig een dikke laag ijs. In de Linge
was die vloer zo stevig, dat men bij ons bedrijf van de nood een deugd
maakte en er een tweetal lorriesporen op aanlegde. Van die uitzonderlijke
situatie werden enkele foto's gemaakt, waarvan de bovenstaande wel de
beste is. Deze werd genomen vanaf het Jaagpad in de richting van de stad.
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De dichtgevroren Linge op de plaats waar nu de Lingebrug ligt, tijdens de strenge
winter van 1929 in februari

Rechts ziet men aan weerszijden van de scheepsmast de molen Nooit
Volmaakt en de toren van de St.-Maartenskerk, in het midden op de achtergrond het montagemagazijn en geheel links een gedeelte van de zojuist
gemonteerde staalconstructie van de materiaalopslag. Op het daarachterliggende deel van de uiterwaarden, dat in het voorgaande jaar zorgvuldig
met zand was opgehoogd, bevond zich de nieuwe constructie-werkplaats in
aanbouw. Het linker van de beide sporen zal hoogstwaarschijnlijk gediend
hebben voor het transport van de constructiedelen voor de nieuwe fabriek,
welke op deze wijze van de bestaande werkplaats werden overgebracht
naar de hoek van de nieuwe loswal, om aldaar met behulp van de reeds in
gebruik genomen wagenkraan op de wal te worden gehesen. Het andere,
rechtse spoor voerde naar het montage-opslagterrein, waar.eveneens een
kraan stond om de lorries te lossen.
Hoewel de Linge in later jaren nog wel eens heeft dicht gezeten, het laatst
zoals we ons allen herinneren zullen in 1963, zullen we het door het verbeterde wegvervoer wel niet meer meemaken, dat er een lorriespoor op het ijs
zal worden gelegd.
Uit: Onze bedrgven (maandblad DVR), december 1965
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DE MODELKAARSENMAKERIJ VAN VAN DER MAST IN 1775 EN
1780
R.H.C. van Maanen

Inleiding
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, zijn hinderwetbepalingen voor
bedrijven niet van de laatste tijd. Al eeuwenlang worden aan bedrijven bepalingen opgelegd die moeten voorkomen dat zij gevaar enlof hinder veroorzaken voor de naaste omgeving. Veel bepalingen waren erop gericht brandgevaar te voorkomen. Met huizen grotendeels uit hout, riet en dergelijke opgebouwd niet vreemd.
Zo ook in de stad Gorinchem. In 1773 heette het nog dat om brand en verdere ongelukken te voorkomen het ernstig verboden was aan de burgers pek,
teer, olie of vernissen in hun woningen of pakhuizen te koken of te smelten.
Dit moest aan de wal of andere afgelegen plaats n gebeuren. Het is tegen
deze achtergrond dat de volgende korte bijdrage hand It.

";k

Oprichting kaarsenmakerij Van der Mast
Kaarsenmakerijen waren geen onbekende bedrijven in Gorinchem. Over de
bedrijfsresultaten en bedrijfsvoering is echter weinig bekend. Een in het archief aangetroffen inspectierapport uit 1780 werpt wel enig licht op de inrichting.
November 1775 kwam een verzoek van Johan van der Mast, burger en inwoner van Gorinchem, bij de drossaard en burgemeesters ter tafel. Van der
Mast wilde in het achterste deel van zijn woning, staande aan de zuidzijde van
de Gasthuisstraat naast het door hem bewoonde huis, een kaarsenmakerij en
-gieterij oprichten. Dit bedrijf zou veele der ingeseetenen een merkelijken
dienst en gerief betekenen. Hij was naar Amsterdam geweest om er een bekwame knecht te zoeken en te zien hoe dergelijke bedrijven daar waren ingericht. Dit om alle gevreesde onheilen door brand te voorkomen. Om te voorkomen dat hij iemand benadeelde, was hij bereid zijn bedrijf zo te beveiligen
dat de uitwaseming van het gesmolten vet niet gelijk in veele andere kaarsemakerijen zal gelaaten worden door glaazen die op de erven uitkomen, maar
integendeel een vn~euitgang vinden door een schoorsteen, welke verre uit de
daaken is opgetrokken. Ferme taal van Van der Mast, die er geen bezwaar
tegen had dat de drossaard en de burgemeesters de situatie ter plekke in
ogenschouw kwamen nemen. Vervolgens schreef Van der Mast iets
vreemds. Tegenover zijn huis aan de Gasthuisstraat stond enkele jaren eerder nog de kaarsenmakerij van Hendrik Kemp. Dit bedrijf was inmiddels uitgebroken. Ik heb dit niet terug kunnen vinden. Van der Mast ging er overigens

Tekening van een kaarsenmakerij (Stadsarchief Gorinchem)

vanuit dat, aangezien hij zich hield aan de veiligheidsbepalingen in eerdere
stadsresoluties vastgesteld, zijn verzoek werd ingewilligd.
Nadat de stadsthesaurier om advies gevraagd was, werd op 27 november inderdaad de toestemming verleend. Echter onder de voorwaarde dat wanneer
het bedrijf binnen twee a drie jaar een succes bleek te zijn, de bedrijfsschoorsteen werd opgetrokken tot de goot van de woning van zijn buurman ~ock.')

Vijf jaar later
Oktober 1780 bleken verscheidene kaarsenmakers het niet te nauw met de
veiligheidsbepalingen te nemen. Bij het smelten van het vet ging men onvoorzichtig te werk en waren geen (afdoende) voorzorgen genomen om
brand te voorkomen. De stadsthesaurier J.C. van Meerten kreeg opdracht
samen met een stadsbode, de stadstimmerman Van Aaken en een aan te
wijzen koperslager alle plaatselijke kaarsenmakerijen te bezoeken en na te
gaan of de smeltketels, fornuizen, schoorstenen en dergelijke zowel van binnen als van buiten dusdanig veilig waren dat naar allen ogenschijn hier geen
gevaar voor brand was te duchten.
Op 2 november brachten de heren rapport uit van het door hen ingesteld onderzoek. Dit loog er niet om.
Anders lag het bij Hendrik Lourense. Deze moest zijn schoorsteentje dat als
rookkanaal diende voor boven de ketel 1 a 2 voeten hoger opmetselen en het
bestaande oog van de roerstok door een van ijzer vervangen. Het hout
rondom de schoorsteen moest net als bij de overige kaarsenmakerijen worden vervangen door ijzer, blik of lood of geheel op ijzer gemetseld worden.
Het schoorsteentje moest in het midden van een ijzeren schuifje worden
voorzien.
Bij Otto van Breda werd alles in goede orde aangetroffen. Dit gold ook voor
de ons bekende Van der Mast. De heren waren over zijn bedrijf zo te spreken
dat ze het als een model-inrichting aanprezen. Er werd ter plaatse een tekening vervaardigd aan de hand waarvan nieuwe of vernieuwde kaarsenmakerijen moesten worden ingericht.
Nicolaas Spruijt had een ketel die weliswaar nog bruikbaar was maar met een
dunne bodem, bezet met een nagel en aan de zijden met een lap. Duidelijk
een ketel die al geruime tijd gebruikt werd en aan vervanging toe was. Een
nieuwe ketel was blijkbaar al besteld, want Spruijt wilde de oude wegnemen
zodra de nieuwe geleverd was.
De schoorsteen bij Theodorus van Altveer was voorzien van een gemetselde
boezem, ondervangen met hout. Bij Van der Mast was dit ijzer en de commissie was er voorstander van dat Van Altveer het hout bekleedde met ijzer,
blik of lood. Voor het overige werd zijn bedrijf in orde bevonden.
De eindconclusie was dat wanneer een kaarsenmakerij werd opgericht of
vernieuwd of de ketels werden verplaatst, dit moest plaatsvinden volgens het
bijgevoegde bestek en de tekening. Voorafgaande aan de werkzaamheden
moest de stadsthesaurier op de hoogte zijn. Bepaald werd dat om nieuwe
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schoorstenen te vangen men geen hout maar ijzer moest gebruiken. Voor bestaande met hout gevangen schoorstenen kon toestemming worden verkregen om deze met ijzer, blik of lood te bekleden.
Bij het verplaatsen van de ketels moest het rondom aan te brengen metselwerk op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij Van der Mast en Altveer.
Ook voor de boezems rond de schoorstehen werd naar Van der Mast verwezen, aangevuld met de bepaling dat de boezem de ketel njkellijk moest omvatten.
Het Gorinchemse stadsbestuur maakte hier dus duidelijk dankbaar gebruik
van een particulier initiatief om bepalingen voor een bedrijfstak vast te stellen.
De onderzoeker houdt er een vrij unieke afbeelding aan over.
Noot:
1) Van der Mast had zijn huis in de Gasthuisstraat (op de plaats van het huidige
nummer 11) in 1766 voor fl.1800 gekocht. Hij was toen meester-verver (RA 573,
fol. 10). De kaarsenmakerijwas gevestigd in het huidige pand Gasthuisstraat9, dat hij
gekocht had in 1769 voor fl. 900 (RA 576, fol. 17). De executeurs van zijn testament
verkochten beide panden in 1803 voor in totaal fl. 2750 (RA 610, fo1.29"-30). Van
der Mast exploiteerde al eerder een ander bedrijf dat gebruik maakte van vet, nl.
een zeepziederij op het Eind (Not. 4222, akten 34 en 119).
(Aanvulling door R.F. van Dijk)

Bron:
Archief stadsbestuur Gorinchem inv.nrs. 125 en 126a, notulen van de drossaard en
burgemeesters.

WAAR MAAS EN WAAL

....

door A.J. Busch

De vier: hierboven afgedrukte woorden klinken u wellicht bekend in de oren,
maar weet u ook welke woorden daarop volgen ? Doorgaans worden die
foutief geciteerd en op de vraag waaraan ze zijn ontleend, zullen velen het
antwoord schuldig blijven. Als archivaris van Gorinchem ben ik in de loop
der jaren talloze malen benaderd met vragen over de herkomst van die
woorden en het vervolg. Daarom leek het mij nuttig daaraan eens aandacht
te schenken.
De woorden Waar Maas en Waal .... zijn de
beginwoorden van een in 1812 vervaardigd
dichtwerk van Hendrik Tollens (1780-1856)
getiteld: Herman de Ruiter. Die naam kent
bijna niemand, want de persoon van
Herman de Ruyter is nu eenmaal minder
bekend dan zijn naamgenoot admiraal
Michiel Adriaensz. de Ruijter.
Herman de Ruyter was een eenvoudige
ossenkoopman uit 's-Hertogenbosch. Als
vrijheidsstrijder nam hij in 1567 deel aan de
bezetting van zijn woonplaats door Hendrik
van Brederode. Bij de komst van de
troepen van Alva nam hij de wijk en sloot
zich aan bij de opstandelingen in de Hendrik
Betuwe. Hem stond een veroordeling door schrijver van Heman de Ruiter
de Raad van Beroerten - de Bloedraad - te wachten. Dat zijn naam niet
helemaal verloren is gegaan is te danken aan een huzarenstukje dat hij in
de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog uithaalde. In opdracht van
Willem van Oranje wist hij op 9 december 1570 bij verrassing Loevestein in
te nemen. Daarbij maakte hij gebruik van een list door zich voor te doen als
minderbroeder. Gehuld in monnikspij kreeg hij met een handjevol trawanten
gemakkelijk toegang tot het kasteel.
Toen Alva hoorde dat Loevestein door opstandelingen was ingenomen,
stuurde hij ogenblikkelijk troepen om het kasteel te heroveren en dat lukte
met assistentie van schutters uit Gorinchem. De Spaanse overmacht was
te groot voor Herman de Ruyter en de zijnen. Alvorens te buigen voor de
belegeraars, wierp hij een brandende lont in het kruitvat, ten gevolge waarvan hij het leven liet. Een dergelijk staaltje van heldenmoed zou 260 jaar later door de zeeofficier J.C.J. van Speyk worden herhaald.
Zo luidt in het kort het geromantiseerde verhaal over de inneming van Loevestein door Herman de Ruyter. Geen wonder dat dit sterk tot de verbeel(1780-1856)9

ding sprak. Het kreeg vooral bekendheid door de geschriften van Pieter
Cornelisz. Hooft. Deze baseerde zich op een slechte Franse vertaling van
een verslag. waarin de Spaanse diplomaat Bernardino Mendoza de gebeurtenissen beschreef. De auteurs J. Wagenaar en J.L. Motley dikten het verhaal verder aan en daarin vond Tollens inspiratie voor zijn ode aan Herman
de Ruyter. Na hem wijdde Jan FrederiR Oltmans (1806-1854) in 1834 er
een historische roman aan: Het slot Loevestein in 1570, geschiedkundig
verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. In 1870 precies drie eeuwen na de
gebeurtenissen - rekende J.G.R. Acquoi in zijn biografie Herman de Ruyter
af met de legendevorming rond deze geus. Tollens' held was helemaal niet
in de lucht gevlogen, maar bij de herovering van Loevestein gedood en de
schade van een buskruitontploffing was slechts van geringe aard.
Tollens was in zijn tijd een gevierd dichter. Zijn in twaalf delen uitgegeven
verzamelde werken bevatten meer dan 400 gedichten, waaronder zeer omvangrijke en hoogdravende. De dichter had een voorliefde voor het bezingen van onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, zoals: Hendrik van
Brederode, De dood van Egmond en Hoorne, Het Turfschip van Breda,
Zegezang na de overwinning bij Nieuwpoort, De val van de Citadel van
Antwerpen, en Her.man de Ruiter. Zijn meest bekende werk was jarenlang
Wien Neerlands bloed, dat lang dienst deed als nationaal volkslied, totdat in
1932 het Wilhelmus officieel als volkslied werd erkend.
Behoort het thans tot de vergeten
hymnen, in de buurt van Gorinchem
is vooral het 33 strofen tellende
gedicht Herman de Ruiter bekend, al
rijkt de kennis doorgaans niet verder
dan het eerste couplet. Toch wordt
de eerste regel meestal foutief
aangehaald door het laatste woord
te vervangen door 'stromen', maar
de dichter hield het op 'spoelt' !
Omdat in het gedicht een rol is
weggelegd voor Loevestein, is het in
extenso opgenomen in het door notaris C.G. Boonzajer en J.G.W. Merkes van Gendt samengestelde boek
Geschiedkundige aanteekeningen
betrekkelijk het Slot Loevestein, dat
in 1840 bij de Gorinchemse drukker
H. Horneer het licht zag. In de later
verschenen Verzamelde Werken
van Tollens komt een op tal van Herman de Ruyter, gekleed in monpunten afwijkende versie voor, welke nikspij, verovert Loevestein op 9 dehier is overgenomen.
cember 1570 (Stadsarchief Gorinchem)
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Herman de Ruiter
Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.
't Is Loevestein. - 't Is Loevestein,
Waarvan de wereld sprak;
Door wal en schans en vestingwerk
't Rammeijen van den krijg te sterk,
Maar huwlijkstrouw te zwak.
Daar is een dapper stuk gebeurd,
Waar menig pen van schreef,
Toen Flips zijn gruwzaam rijksbelang
Door marteltuig en zieledwang
Nog onbeteugeld steef.
Daar is een dapper stuk gebeurd,
Gebeurd, voor jaar en dag,
Toen Alva nog het krimpend land
Bezocht en sloeg met moord en brand,
En 't lagchend rooken zag.
"Dat lij.ik niet, bij God niet ! neen !"
Riep Ruiter heftig uit:
"'t Gedrogt, waar jong en oud van beeft,
"Dat strop en zwaard voor wetten geeft,
"Maakt mij niet weerloos buit !
"Hij zwelg' aan mij, de Spaansche beul,
"Een bittren beker bloed !

"Het heug' hem als zijn klaauw mij vat,
"En schoon mijn kracht in duigen spatt',
Hij sidder' van mijn moed !"
Hij zegt, en grijpt een monnikskap
En dekt het zwanger brein,
En wapent zich met roer en zwaard,
En rept zich door den Bommelwaard,
En klopt aan Loevestein.
"Doet op, mijn Spaansche broeders, op !
"U dreigt een loos verraad:
"Te zwak, bij ontijd en bij nacht,
"Te zwak, o slotvoogd ! is uw wacht:
"Ik breng u raad en daad."

Men schuift de zware grendels los,
En opent op zijn stem,
En ijlings ploft, aan wederskant,
De slotvoogd met zijn wacht in 't zand,
En Loevestein is hem.
Hij nestelt zich in 't ednzaam fort,
En waakt op muur en wal,
En zamelt zich, door wenk en roep
Een kleinen, maar te stouter troep,
Naauw twintig man in tal.
"Nu krijgt de beul het slot niet weer,
"Met al zijn Spaansch gespuis !
"Nu krijgt de beul het slot niet weer,
"Of ploff het op mijn kop ter neer
"En zoek' mij op in 't gruis !"
Zoo zweert hij met zijn twintigtal,
En zwoegt aan gracht en schans;
En scheurt het Spaansche vaandel door,
En hijscht Oranjes vlag er voor
En waait haar uit den trans.
Maar Alva hoort nog pas die maar,
Of vliegt in vlam en vier:
"Op, knechten, breekt er fluks op los,
"En sleurt mij aan den staart van 't ros
"Dien dollen rnuitling hier !
"Hij sterv', gelei2braakt voor mijn oog,
"En stikke in 't schuldig bloed,
"En leer', genageld aan 't schavot,
"Dat wie met Alva éénmaal spot,
"Niet andermaal het doet."
Driehonderd knechten grijpen 't zwaard,
En jagen in galop,
En rennen, met gezweepten draf,
Op slot en vesting regt toe af,
En - stooten er den kop.
"Terug ! wie 't leven lief heeft, keer' !
"Hier wacht u kruid en lood !
"Terug !" roept hun de Ruiter toe,
"Of zijt gij 't leven zat en moe,
"Hier vindt ge dan den dood."
Men antwoordt met een kogelbui,
Uit roer en tromp gebraakt,
En beukt met mokers en houweel

Na een beleg van tien dagen doen Spaanse troepen een aanval. op Slot Loevestein, december 1570.
De afbeelding van het kasteel berust op fantasie (Stadsarchief Gorinchem)

De muren krank van 't oud kasteel,
Dat alles schudt en kraakt.
Maar 't wederantwoord baldert los,
En geeft een kloek bescheid,
En dunt geducht met Slag en schot
De keurbloem van 't Kastiliesch rot
Door treflijk feit op feit.
De stormbok ramt intusschen door,
En 't grof geschut speelt voort,
En brijzelt met vernielend vuur
Een wijde bres in wal en muur,
En spaandert post en poort.
Maar Ruiter stopt die breuken digt
Met eigen lijf alleen,
En stuit, als op een vaster wal,
Den vloed van 't overmagtig tal,
Die wegspat om hem heen.
lntusschen woelt aan de andre zij
Een ander deel van 't rot,
En heeft, terwijl hij elders vecht,
De stormleer aan den muur gehecht
En stroomt op eens in 't slot.
Maar Ruiter zwenkt en scheurt zich voort,
En kookt verwoed en wild,
En vaart, met blikken strak en hol,
Van teugellooze wrake dol,
Het Spaansch gespuis in 't schild.
Hij stort er als een leeuw op los
En stuit het aan den trap;
En maakt zich post en plaats ten nut,
En schoort zich tegen wand en stut,
En zet in eens zich schrap.
Hij zwiert zijn vreeslijk treffend zwaard
Met bei zijn vuisten rond,
En zwaait en slingert heen en weer,
En bliksemt al wat nadert neer,
Vermalen en verwond.
Ontzet van 't ongehoord bedrijf,
Staat alles bleek van schrik,
En ducht, van dubble vrees vervaard,
Het vonklen van zijn vlammend zwaard
En 't weerlicht van zijn blik.

Herovering van Slot Loevestein door Spaanse soldaten, terwijl Herman de
Ruyter de lont in het kruitvat steekt, december 1570 (Stadsarchief Gorinchem)
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Maar eensklaps dringt de drom zich op,
Het kost dan wat het kost,
En stuwt zich met vereend geweld,
En schokt en overstelpt den held
En wrikt hem uit qjn post.
Hij vecht nogtans en wankelt niet
En houwt in 't rond en klooft,
Tot dat op eens zijn zwaaijend zwaard,
Door duizend slagen botgeschaard,
Hem stuk vliegt om 't hoofd.
Hij wijkt, en ziet geen uitkomst meer,
Maar neemt een kort besluit;
Hij wijkt, en grijpt een gloende lont,
En vlamt ze driewerf om en rond,
En werpt ze neer in 't kruid.
't Vat vuur en kraakt en barst en slaat
En gruist het hecht arduin,
En hagelt neer op huid en kop,
En vliegt met vriend en vijand op,
En graaft ze zaam in 't puin.
Die donder sloeg verschrikklijk neer
Op Alvaas overmoed,
En stoorde hem in 't helsch vermaak,
Terwijl hij zat en zon op wraak,
En wetten schreef met bloed.
Men graaft nogtans de Ruiters kop
Uit gruis en beenders bloot,
En spijkert, naar des bloedhonds last,
Aan 't galgenhout zijn schedel vast,
Ten afschuw na zijn dood.
Intusschen rees het standbeeld op,
Tot Alvaas eer gesticht,
En wees, uit trotsch metaal gewrocht,
Den weidschen rang van 't wangedrogt
Aan elks verbaasd gezigt:
Maar niet te min, voor 't Hollandsch hart,
Misleid door schimp noch praal,
Om 't even wat het oog aanschouwt,
Rees Alva op aan 't galgenhout,
En Ruiter in 't metaal.

MIJN JEUGD EN DE GORKUMSE MOLENS
ing. J. den Besten
Ing. Jan den Besten woonde tussen 1932 en 1950 in Gorinchem. In die periode leerde hij onder andere het molenaarsvak van Peter van der Giessen,
molenaar op de Westmolen. Tijdens de oorlogsjaren draaide hij ook regelmatig op de Scheiwijkse molen en incidenteel ook op de Oudendijkse molen, de twee wipwatermolens van Hoornaar. Tijdens de lange zomervakanties werkte hij als molenmaker bij de firma's De Gelder, Van Beek en Bos.
In die periode maakte hij de restauratie mee van de twee Gorkumse
walmolens, waarover hij onderstaande herinneringen schreef.
In 1950 verhuisde hij naar Loenen
aan de Vecht en was ook na 1950
actief als vrijwillig molenaar en mo- ,
lenbouwarchitect. Vanaf 1982 tot he- j
den is hij vrijwillig molenaar op de 1
Kortrijkse Wipmolen te Breukelen.
In 1969 begon hij op de Oude i
Doornse molen van Almkerk met het j
opleiden van cursisten tot vrijwillig i
molenaar. In 1990 maakte hij het bestek voor de herbouw van de achtkantige stenen korenmolen van
Woudrichem, die in 1945 door de
Duitsers was opgeblazen. Een vrijwel
zelfde ontwerp werd gemaakt voor de
herbouw van een even hoge korenmolen te Doesburg. Ook maakte
hij het herbouwbestek voor de Noordeveldse molen te Dussen, die in
1992 afbrandde en in het voorjaar /
van 1998 weerin gebruik kon worden i
genomen. Momenteel begeleidt hij .

1

ing. Jan den Besten tijdens het plaatsen

de herbouw van de Gaaspermolen
van het bovenhuis van de Noordeveldse
'lJssen
Weesp en
waar- molen te Dussen op 6 juni 1997(Foto
voor hij bestek en tekeningen J,L,J, Tersteeg)
maakte.
Veel van zijn studiemateriaal ontleende hij aan de ruim 40 bouwbestekken
van poldermolens, uit de periode tussen 1538 en 1837, die hij transcribeerde en in tekening omzette. Uit deze in ouderdom opklimmende bestekken kan de gehele evolutie in de molenbouw afgeleid worden.
Arie van Loon

Geboren in 1924 op de Andelsesluis, verhuisde ik op m'n achtste jaar in oktober 1932 naar Gorkum, waar Vader een in aanbouw zijnde hoekwoning
kocht op de Kleine Haarsche Kade (toen nog met sch geschreven) 36. Op
de Grote Haarsekade, tegenover ons, stonden nog geen woningen en we
hadden vrij uitzicht over korenvelden met erachter de Mollenburgseweg en
daar weer achter uitgestrekte weilanden tot aan Schelluinen toe, waarvan
we de toren zagen, met als belangrijkste element in dat landschap - althans
voor mij - de Oost- en de Westmolen, die we uit onze huiskamer ten voeten
uit 's winters zagen malen. Een fascinerend gezicht. Ik fietste veel naar die
twee molens en was dan ook al gauw vanaf mijn twaalfde jaar in 1936 kind
aan huis op de Westmolen bij Peter (Peer) van der Giessen, waar de molenaarservaringen van vele geslachten (twee eeuwen lang) voorhanden waren. Zeilmaken deden zij onder andere zelf en hoe! Ik leerde het daar goed,
zoals het behoort. In oktober 1937 mocht ik er voor het eerst zelfstandig
malen en hoewel ik toen pas 13 jaar was, gebeurde dit nogal eens op zaterdagen, zodat Van der Giessen dan tijd had voor onderhoud aan de
Lange Weg, toen nog een grindweg.

Buiten de Dalempoo~f.Ansichtkaart van rond 1912 met op de voorgrond "het
bruggeske" waar onderdoor de gracht met de rivier in verbinding stond. Het was
hier kennelijk eb (collectie J. den Besten)

Toen ik zo rond 1934 leerde zwemmen in het zwembad, dat toen nog in
helder Merwedewater lag bij het vissershaventje buiten de Dalempoort en
tegenover korenmolen De Hoop, werd die uiteraard ondertussen door mij in
de gaten gehouden. Deze molen maalde toen met een sterk ingekorte binnenroe, een potroe" uit de in 1930 gesloopte wipmolen van de polder Quakernaak, die minstens 27 meter lang was geweest en ingekort tot 24,05

meter. De ondertoren van deze wip staat nog steeds bij de Bazelbrug ten
oosten van het Merwedekanaal bij Meerkerk.
De buitenroe van De Hoop was een houten roede. Vanuit het zwembad zag
ik De Hoop malen met vier volle zeilen. Het ging steeds trager tot het helemaal stil werd en Gilles van Beveren, molenaarleigenaar, hem uitspande.
Daarna zag je even later de rook puffend uit de knalpot komen van de motor, die op de begane grond in de molen stond en via een lange verticale
stalen as met een rondsel het spoorwiel kon aandrijven en zo de beide
steenkoppels.
Voor onderhoud was er weinig geld en zijn belangrijkste bron van bestaan
was voor de uit Zeeland afkomstige molenaar Van Beveren dan ook de
aardappelgroothandel, zo rond de jaren 1937-1941.
Het hekwerk van de dwarse houten buitenroe was rechts door de roe gezakt. De linker korte schoor was met de beruchte novemberstorm van 1940
afgerukt en links is te zien dat bijna een kwart van de balie naar beneden
was gestort. De molen was min of meer een wrak. Toen kwam er een actie
op gang, die leidde tot restauratie van de beide korenmolens.
Eerst echter nog wat over de andere korenmolen, de Nooit Volmaakt, bij
het Paardenwater. In 1937-1938 had molenaar Bastiaan (Sjaan) de Heus
met zijn zoon Piet ook al geen breed bestaan meer. Zij maalden met maar
drie zeilen, namelijk twee nog goede zeilen op de binnenroe en op de buitenroe maar één zeil, tweedehands gekocht voor weinig geld van een
kleinere gesloopte molen. Het was zo'n heklat of zeven te kort van boven
en hing onder bij de top natuurlijk gelijk met de onderkant van het hek. Er
werd gemalen met twee volle zeilen en een duikertje of half zeil op de
buitenroe en een kaal end op de buitenroe!
Dat ging allemaal nog best totdat in - ik meen voorjaar 1941 - de gang
kammen van het bovenwiel brak. Ze waren toch al erg dun en vrijwel aan
hun eind. Toen stonden beide korenmolens stil.
Sjaan de Heus had nog een kleine elektrische maalstoel op de begane
grond. Hij maalde nogal eens voor graanhandel Waltheer uit Gorkum. Eindelijk kwamen de financiële perikelen rond en kon de grote restauratie van
beide molens starten. Ik studeerde toen als "treinstudent" op de HTS te
Dordrecht en in de 9 weken lange vakantie werkte ik bij molenmaker Jan
Bos uit Almkerk (wijlen de vader van de huidige molenmaker Rien Bos.)
Ook de zwager van Bos, Jan Haspels, de laatste van een vroeger bekend
molenmakersgeslacht uit Babyloniënbroek, deed mee, net als ik. En zo
klaarden de drie Jannen samen het werk.
Er werden twee gave potroeden uit Breukelen gehaald, afkomstig van de
toen net gesloopte wipmolen van de polder Breukelen-Proostdij, die circa
300 m ten oosten van de Vecht tussen Nieuwersluis en Breukelen stond en
reeds vanaf 1927 buiten dienst was.
De roeden van deze molen waren ruim 24 meter lang. Molen De Hoop
kreeg de buitenroe uit Breukelen die we op 24,05 m maakten.

De binnenroe werd gestoken in de Nooit Volmaakt en aan de beide toppen
werden hier door smederij Kees de Boon op de Kortendijk, twee stukken
aangelast met in elk de hekgaten voor twee heklatten.
De dikke ingekorte binnenroe van De Hoop was nog goed en bleef erin.
Deze roe was voor de vrij lichte bovenas zo dik, dat er nauwelijks nog
ruimte overbleef voor de dunne roewiggen. De askop van deze slechts 4 m
lange L.I.Enthoven-as uit 1858 was lelijk gescheurd en we maakten er een
zware strop omheen met strippen en zware bouten.
Voor de Nooit Volmaakt moest er
nog een buitenroe komen, omdat
hier de beide oude ijzeren potroeden
erg slecht waren en niet meer te repareren. Voor deze "nieuwe"
(tweedehands) roede zorgde Jhr.
F.L.J. van Rijckevorsel, de bekende
strijder voor molenbehoud uit die tijd.
Met de orkaan van november 1940,
die vele molens deed sneuvelen,
was ook de beltmolen van Berlicum
van roeden, plus de gehele kap beroofd. De molen had toen Dekkerwieken.
De 25,2 m lange buitenroe was niet
gebroken bij de val en doordat de
Berlicumse molen niet meer werd
opgebouwd, werd deze pot-buitenroe
weinig geld gekocht en naar De molen van Berlicurn in 1935, toen
gebracht - ik geloof per nog met oud-l-lollands tuig (collectie
schip. In Gorinchem werd er nog het J, d
n,
nodige reparatiewerk aan verricht.
Het steken van de roeden was niet zo'n leuke klus. De oude roeden moesten eerst eruit getakeld worden, voordat het inhijsen van de nieuwe bij de
toch wel hoge molen De Hoop kon beginnen. Dit kostte veel zweetdruppels.
Hoe ging dat? Niet met behulp van mobiele kranen of tyrfors (pomptakels).
Nee, er werd een oude zware scheepslier (staat nog bij Bos in Almkerk)
opgesteld en vastgemaakt aan zware palen in de grond met een sterk houten schot ervoor in de grond, een zogenaamd dodebed. Dan ging de staaldraad horizontaal naar een voetblok, vastgemaakt met een stropketting aan
een zware oogbout onder door de molenmuur en daarna ging de staaldraad
omhoog, door een takel met een twee- en drieschijf, of bij zwaar hijswerk
een drie- of vierschijf, die vlak bij de askop aan de ene roe, die er nog in zat
werd vastgemaakt. Het andere blok van de takel was met een kettingstrop
aan de nieuwe roe bevestigd, die op de grond lag. En dan maar uren met
twee man aan de zwengels van de lier draaien tot de roetop door de askop
kon worden gestoken. Dan het takel aan de roe verder naar onder
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vastzetten en weer: draaien maar. Net zolang tot de roe met zijn midden in
de askop zat. Ik geef het je te doen, zo midden in de zomer op een zeer
warme dag! Zo verwijderden we dus drie oude roeden en staken er drie
nieuwe (tweedehandse) in.
Op De Hoop vernieuwden we voorts de gehele stelling in eikehout. Verder
waren daar de meeste koppen van de zware moerbalken onder de diverse
zolders in de muren verrot. Onder deze balken werden dan stutten gezet op
de zolder eronder, waarna we een sleuf onder de balkkoppen hakten,
waarin dan eiken sleutelstukken (onderslagen) werden aangebracht, die
met bouten door en door aan de zware moerbalken werden verbonden. Die
boutgaten van 2,5 cm dik en circa 45 cm lang werden met de hand met een
lange fretboor geboord. Een dwarshoutje door de ringvormige kop van de
boor, waarmee je hem dan elke keer 112 slag kon ronddraaien en na elke 6
of 7 cm boren, de boor er uit trekken om het boorsel te lozen anders liep de
boor muurvast. Een rotwerk, maar ... geschikt voor de jongste van de drie
Jannen; arme ik! Van Rien Bos hoorde ik onlangs dat die onderslagen met
de restauratie van 1982 opnieuw zijn vernieuwd, dus na 40 jaar weer verrot.
Wat een luxe dat we nu elektrisch gereedschap hebben!
Ondertussen was in 1941 een van de twee wipmolens in Molenaarsgraaf
van de polder Giessen-Oude-Benedenkerk door een te laat signaleren van
een zware bui gesneuveld; wiekenkruis met askop afgebroken en neergestort. Molenaar Sjaan de Heus en ik gingen op de fiets erheen. Er bleek
namelijk een prachtige, gave halve potroe over te zijn, die prima geschikt
was als staart voor molen Nooit Volmaakt.
Toen we De Hoop klaar hadden, werden dus twee roeden van de Nooit
Volmaakt vervangen en startten we met een gang nieuwe essen kammen
in het bovenwiel.
Bij beide molens werden de roeden opgehekt met nieuwe grenen heklatten,
waarna ze gestroomlijnd werden met het Van Bussel-systeem. (Dit gebeurde dus niet in 1952, zoals foutief gemeld werd in het boek De Molens
van Zuid-Holland en ook overgenomen werd in De molens van de
Alblasserwaard en de Vijfhee~enlanden).Het was zomer 1942 toen Jan
Haspels de achterplaten erop spijkerde bij de Nooit Volmaakt, zittend in de
schaal (bootsmanstoeltje), terwijl ik de voorplaten voor mijn rekening nam,
waar tussendoor ik dan Jan Haspels van achterplaten voorzag, omdat hij
niet en ik wel naar beneden kon klimmen. Alle gegalvaniseerde platen van
plaatstaal nr. 26 (0,437 mm) enlof nr. 23 (0,625 mm) werden in de
tussentijd door Jan Bos op maat geknipt op de balie, na vooraf de breedte
gemeten te hebben over de iepehouten mallen met een centimeter uit
moeders naaidoos.
De neuslijsten, boven 15 cm breed en aan de toppen 7,5 cm, waren gezaagd uit een gave oregonpine meerpaal, die als overcompleet door bemiddeling van gemeenteopzichter Van Zijl door de gemeente Gorkum be-

schikbaar werd gesteld. Prachtig hout was dat; over ruim 10 meter lengte
volkomen kwastvrij.
Zo nu en dan kwam Rien Bos senior (grootvader van de huidige Rien Bos)
ook eens kijken of alles goed ging, zoals bij het steken van de roeden in De
Hoop. Bij deze molen vernieuwden we ook nog de tempelbalk onder de
windpeluw. (In hedendaagse molenliteratuur steevast burgemeester genoemd; dat klinkt namelijk interessanter, net als met blote benen en geknipte nagels, terwijl we vroeger gewoon zeiden met kale roeien en met de
stormborden eruit of gewoon zonder borden, maar we schijnen steeds meer
te moeten verZaansen.)
De roeden en het stroomlijnprofiel werden geheel met aluminiumverf geverfd, hetgeen bij de Nooit Volmaakt grotendeels mijn werk is geweest. De
verf verstrekte Chris van Bussel uit Weert en het merk was Velada Delft.
Ik herinner me nog goed wanneer de openingsdatum was. Mijn moeder
was namelijk 18 september jarig (toen op een vrijdag) en zaterdag de 19e
september 1942 moest de feestelijke opening plaatsvinden. Er moesten
echter nog twee zeilen worden opgehangen op de Nooit Volmaakt en de
vier schuifrails van de zeilen, boven
aan de .hekken moesten nog worden ingevet. Dat moest ik dan maar I
I
's avonds doen, dan konden de
beide andere molenmakers naar
huis in Altena. Dus ik was de hele
vrijdagavond nog doende op m'n
moeders verjaardag.
En zo had dan de feestelijke ingebruikstelling plaats op 19 september
1942. De molens konden allebei
weer malen en er werd in de oorlogsjaren erna nogal wat clandestien koren gemalen.
De molens konden met'de verbusselde wieken met veel minder wind
reeds volop werken, maar met buiige noordwestenwind kon het zo nu
en dan ook wel eens .zo hard gaan,
dat de ijzeren ballen van de regulateur aan de stadskant bij de Nooit
Volmaakt zo ver uit stonden dat ze
roffelend een spoor uitgehold hadden in de muur.
De Heus maalde in die tijd ook eens
vismeel. Dat was gemalen ge- De Nooit Volmaakt na de restauratie van
droogde sprot. Gedroogde visjes 1942, toen hij op dat moment nagenoeg
van zo'n 6 tot 10 cm lang. Met een volmaakt was (collectie J. den Besten)

stok moest je ze door het gat van het kaar in de schuddebak zien te porren,
omdat anders de zaak verstopte. Uit de schuddebak bleven ze ook nog al
eens het kropgat van de loper verstoppen en moest je dan ook daar zo nu
en dan porren om de malerij weer voortgang te doen vinden. En om nu te
zeggen dat het vismeel zo lekker rook? Daar zullen we maar over zwijgen!
Er moest immers verdiend worden. Maar als je later met het Franse koppel
tarwe ging malen was het wel raadzaam beide stellingdeuren geruime tijd
open te zetten om de vislucht kwijt te raken.
Na de oorlog was het al gauw afgelopen met de windmaalderij en Van Beveren verkocht zijn toen al vanaf l949 stilstaande en niet meer rendabele
molen voor fl. 10.000 aan de gemeente Gorkum en met de Nooit Volmaakt
ging het al net zo. Beide molens werden in 1965, dus 23 jaar na de restauratie van 1942, opnieuw onder handen genomen. Bij de Nooit Volmaakt
werd in het begin van 1965 een geheel nieuwe balie aangebracht en de
roeden uit 1942 werden weer kaal gemaakt en opnieuw opgehekt, doch nu
oud-Hollands. Op 19 februari was deze molen gereed. Van de beide steenkoppels waren de steenkisten toen al langer verdwenen en deze werden in
1965 niet meer aangebracht.
Hierna kreeg ook molen De Hoop nieuwe oud-Hollandse tuigage op de bestaande roeden, waarna de balievloer werd vernieuwd, die toen dus 23 jaar
oud was. De kruilier en de kapbeplanking en de spruiten werden vervangen, terwijl er net als in 1942 weer een gedeelte van de muren gevoegd
werd. Op 3 september 1965 was ook hier het werk geklaard.
In 1982 werd De Hoop wederom onder handen genomen, waarbij twee
nieuwe roeden werden gestoken van 24,05 meter lengte en wel een buitenroe, merk Derckx, Nr. 430 en een binnenroe, Derckx Nr. 431. Tevens werden de moerbalkonderslagen uit 1942 na 40 jaar wederom vervangen. Bij
de Nooit Volmaakt werden eveneens nieuwe roeden aangebracht, lang
25,15 meter, en wel in 1991, te weten de buitenroede, fabrikaat Derckx Nr.
670 en binnenroe Derckx Nr. 671.

Noot:
1) Tot 1850 werden houten roedengemaakt. Rond 1850 ging men over tot het klinken van ijzeren kokerbalken. De bekendste firma, die zich daarmee bezighield was
de firma Gebroeders B. Pot te Elshout. In de loop van de jaren hebben de Gebroeders Pot ruim 2800 geklonken ijzeren en stalenroeden gemaakt. Ze worden ook
potroeden genoemd omdat de firma Pot verreweg de belangrijkste leverancier was
van deze roeden. Zie De molens van de Alblassenvaa~en de V i ~ f i e e ~ ~ n l ~ n d e n .
Van maalwerktuigen tot cultuunonumenten, 1993, p. 62-65.

Gravure van het kasteel de Blauwe Toren door Jacob van der Ulft
uit ca. 1656 (Stadsarchief Gorinchem)

DE BLAUWE TOREN
Martin Veen, Â r c h e o ~ o ~ i s c hWerkgroep
e
Gemeente Gorinchem
De aanleiding tot dit artikel is het plan van het Hoogheemraadschap van de
Alblassetwaard en de Vijfheerenlanden om eind 1999 te starten met de
versterking van de zuidelijke omwalling van Gorinchem. Waarschijnlijk zal
men bij de uitvoering hiervan worden geconfronteerd met resten van het
15e eeuwse kasteelcomplex De Blauwe Toren. Dit kasteel bevond zich ongeveer ter hoogte van de Duveltjesgracht en het Tolhuis. Hoewel al in 1578
werd begonnen met de afbraak, bleven enkele resten tot in 1831 zichtbaar.
Het is aannemelijk dat zich in de bodem nog steeds funderingsresten bevinden, waardoor het misschien mogelijk wordt eens iets meer te weten te
komen over een van de grootste technische prestaties van de middeleeuwse bouwmeesters in ons land.
Ik heb alle mij bekende publikaties over de Blauwe Toren en zijn voorganger, het kasteel van de graven van Holland, verzameld en kritisch met elkaar vergeleken. Hierbij viel op dat tot dusver geen enkel historisch
brononderzoek werd verricht naar de geschiedenis van dit kasteel.

De Blauwe Toren
Vrijwel direct nadat de Hollandse graaf Willem VI in 1412 Gorinchem in
handen kreeg, liet hij de Arkelse burcht in het Wijdschild, ten oosten van
Gorinchem, afbreken en begon met de bouw van een nieuw kasteel aan de
Metwede, ten zuiden van de stad. De Wolferense Poort, de stadspoort die
toegang gaf tot de weg richting Dordrecht, moest hiervoor wijken. Er blijkt
over dit kasteel weinig bekend.
Men ging er tot dusver van uit dat het kasteel van Willem VI en later van
Jacoba van Beieren, ten zuiden van de huidige Revetsteeg lag (Van Goch,
Stamkot). Het zou onderdeel hebben uitgemaakt van de middeleeuwse
stadsversterkingen. Maar het valt te betwijfelen of Willem VI gebaat was bij
een kasteel dat binnen de muren van een hem vijandig gezinde stad lag.
Een zuidelijker ligging, door middel van een brede gracht op veilige afstand
van de stad, ligt meer voor de hand.
Bijna vijftig jaar later (1461) begon Karel de Stoute met de bouw van een
'nieuw' kasteel, bedoeld als bolwerk tegen zijn vader Philips de Goede, met
wie hij in onmin leefde. Ook wilde hij een brug over de Merwede laten leggen. De brug werd niet gebouwd, zijn kasteel slechts gedeeltelijk. Vader en
zoon verzoenden zich namelijk in 1465. Een markant onderdeel dat wel gereedkwam, vormde een grote, uit arduin (hardsteen) opgetrokken toren op
de zuidoosthoek, de Blauwe Toren genoemd.
Zowel Stamkot als Van Goch gaan ervan uit dat Karel de Stoute een nieuw
kasteel liet bouwen. Dat is natuurlijk goed mogelijk. Logischer lijkt echter

dat hij het bestaande complex naar zijn wensen liet aanpassen en uitbreiden naar de rivierzijde. Abraham Kemp gaf in zijn kroniek (1656) een uitgebreide, met superlatieven doorspekte, beschrijving van het Bourgondische
kasteel'). Dit is ook de enige bekend gebleven beschrijving. Hij beschreef
onder meer hoe Karel de Stoute in 1461 begon met de fundamenten te leggen van:
twee groote geweldige Torens aan 't Kasteel tot Gorinchem, met een
lange Zaal ontrent de Mewe, (by mijnen tijd nog genoemt den blauwen
Toorn) welks gelijk van grootte, dikte en rondigheyd van Toornen, in
geheel Duytsland, en Vrankrijk niet en was.
Kemp heeft het hier duidelijk over een uitbreiding van wat hij noemt 't Kasteel tot Gorinchem. Dit wordt bevestigd door het ontbreken van archiefgegevens over de afbraak van het Hollandse kasteel.
Het gebouw was een hoogtepunt van middeleeuwse fortificatiekunst en
funderingstechniek. Het bouwwerk bestond uit een zeer groot bastion met
bijzonder dikke muren, aan de buitenzijde bekleed met vochtwerende
blauwe hardsteen. Aangezien het aan de rivier lag moet het funderen ervan
een groot kunststuk zijn geweest. Karel de Stoute zal buitenlandse adviseurs nodig hebben gehad om het tot stand te brengen. Het was een
vreemde eend in de Nederlandse bijt. Een dergelijk type versterking kwam
enkel in Noord-Frankrijk voor (Meischke).
Van de Blauwe Toren bestaan afbeeldingen. Kort na de publikatie van
Kemp verschijnt van de hand van Jacob van der Ulft een gravure van het
kasteelcomplex. Behalve op de
beschrijving van Kemp, baseert Van
der Ulft zijn voorstelling vermoedelijk
op de gravure uit het stedenboek van
G. Braun en F. Hogenberg uit ca.
1580 waarop, in een sterk vertekend
stadsgezicht, een vierkante (!)
Blauwe Toren te zien is.
Dit element vinden we in zijn gravure
terug als de toren Brouwery. Daarnaast zal hij, gezien zijn afbeelding
van de Blauwe Toren zelf, het bekende anonieme paneel uit 1568 met
een gezicht op Gorinchem vanuit het
oosten, tegenwoordig collectie Gorcums Museum, gekend hebben. Met
de beschrijving van Kemp nam hij het
overigens niet al te nauw. Hij beeldde
namelijk een door Kemp
Paneel met een gezicht op Gorinchem
tweede toren aan de stadszijde niet vanuit het oosten gezie, (1568)
af en plaatste op het terrein een ka- (Gorcumc Museum)

Voorstudie van een kaart van
Gorinchem, anoniem (ca. 1550)
(Stadsarchief Gorinchem)

Kaart van Gorinchem, Pieter Sluyter
(1553) (collectie Hingman, ARA Den
Haag)

kapel, die volgens Kemp juist in een van de torens gehuisvest was.
De achterliggende stad tekende hij niet (Labouchere). Zijn gravure geeft
slechts een voorstelling van een kasteel zoals men dat graag zag. Men
moet daarbij in gedachte houden dat hij de gravure opdroeg aan mr. Hugo
Boxel, secretaris van het stadsbestuur.
De plattegrond van Jacob van Deventer in zijn stedenatlas uit ca. 1558
geeft waarschijnlijk een betrouwbaarder beeld van het complex. Opvallend
is dat zijn tekening volledig strookt met de beschrijving van Kemp. Zowel
Kemp als Van der Ulft, maar ook Van Goch, kenden het werk van Van Deventer echter niet. Jacob van Deventer werkte in opdracht van de Spaanse
koning Philips ll. Zijn stedenatla's werd pas aan het eind van de 19e eeuw in
Nederland bekend doordat hij in Spaans bezit was.
Door de aanleg van een nieuwe vesting werd in 1578 gestart met de ontmanteling van het kasteel. Het vormde een zwakke schakel in de verdediging van de stad en paste daarom niet in de plannen van de vestingontwerper Adriaan Anthonisz. De vrijgekomen stenen werden gebruikt voor de
nieuwe vesting. Kemp schreef :
Dit hoog-beroemt Kasteel, dese voortreffelijke Toorens, Poorten, Muyren,
Cingelen, en ander heerlijke gebouwen zijn beginnen af te breken 't jaar
1578 en ten lesten tot den grond toe vernielt 't jaar 1600 hebbende in Y volkomen gestaan hondert en seventien jaar, van 1461 tot 1578 en voort
stukwijs tot 1600. Sulks dat ik daar noch verscheyden Gebouwen wel een
mans lenghde hoogh, boven de Aarden, af ghesien heb.

Een tekening van de op te richten noodversterkingen, die gedurende de
aanleg van de nieuwe vesting de stad tegen tussentijdse aanvallen moesten beschermen, door schout Jacob Kemp (1592), geeft de exacte ligging
van de resten van de hoofdtorens weer. Van der Aa meldde dat pas in 1831
de laatste brokken van de funderingen uit het zicht verdwenen.
Deze overblijfselen spraken ongetwijfeld tot de verbeelding van de inwoners
van de stad en vormden wellicht de basis voor de plaatselijke versie van het
Vrouwtje van Stavoren. Iedere Gorkumer kent wel het verhaal over de
slechte slotvrouwe die in tijd van hongersnood de gewoonte had haar binnenplein te schrobben met melk, totdat God er genoeg van kreeg en haar
voor straf met kasteel en al in de Duivelsgracht (of Duveltjesgracht) liet verdwijnen.
In 1976 stootte men bij de bouw van woningen aan de Krabsteeg op
enorme muurresten met een dikte van meer dan twee meter. De bouw
stagneerde doordat het niet mogelijk bleek deze obstakels de verwijderen.
De heipalen moesten daarom met behulp van een boorinstallatie worden
ingebracht. Doordat nader onderzoek niet mogelijk was kon een eventueel
verband met de Blauwe Toren niet worden aangetoond.

Noot:
1) Abraham Kemp, Leven der Doorluchtige Heeren van Arke1 ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Gorinchem, 1656, p. 309-311
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DE LINGE-AFWATERING
L. van Aalsburg

Het riviertje de Linge ontsprong zo'n 600 jaar voor onze jaartelling boven
Tiel als een zijtak van de Waal en mondde uit in de Merwede ter hoogte
van Schelluinen. Deze Lingetak verlandde waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen. De Linge had nog andere zijtakken die door de Neder-Betuwe
kronkelden o.a. door Lienden, Zoelen en Kerk-Avezaath.
Alle huidige dorpen beneden Tiel bestonden al voor het jaar 1000 en liggen
zonder uitzondering op oeverwallen. In het jaar 1259 vond voor het eerst
bedijking plaats. Al in 1304 werd de Linge beneden Tiel afgedamd. Deze
dam werd na de aanleg spoedig door middel van een Waaloverstroming
weggevaagd. In de 13e eeuw werd de Linge oostwaarts verlengd tot Doornenburg. Er werd een wetering gegraven, waarbij mogelijk ook gebruik gemaakt is van oude waterlopen. De Linge was toen inmiddels 108 km lang.
Pas beneden Tiel kreeg zij toch echt het typisch kronkelend rivierpatroon.
Voor de scheepvaart was zij intussen van enige betekenis geworden.
Het heden zo lieflijk en idyllisch ogend watertje was tot in de 19e eeuw een
grillig riviertje, dat tijdens de herfst- en wintermaanden dikwijls zeer veel water te verwerken kreeg, met als gevolg tal van dijkdoorbraken, waaraan de
bestaande wielen nog steeds herinneren. Pas in deze eeuw kon zij bedwongen worden.

Afwatering van de Linge via Gorinchem
Toen de uitmonding onder Schelluinen verlandde, werd deze begin 1400
verplaatst naar de oude Merwedesluis van Gorinchem. Daar ontlastte de
Linge zich bij eb. In 1412 werd in een akte bepaald dat de Linge ten eeuwige dage vrij door de stad Gorinchem op de Mewede zou mogen uitwateren.
In 1793 werd de Korenbrugsluis gebouwd'), waardoor men extreem hoog
Lingewater kon opkeren ter voorkoming van overstroming van de stad Gorinchem. Men moet zich voorstellen dat de Blieken niet bepaald op dat
overtollig Gelders water zaten te wachten. Dit opkeren van het Lingewater
gebeurde dan ook meerdere keren, uiteraard niet zonder slag of stoot. Zelfs
wanneer er sprake was van een normale lozing door de oude Merwedesluis
was dit onvoldoende. De uitwatering werd belemmerd door het grote aantal
afgemeerde schepen in de haven en de grote partijen rondhout (vlotten) die
er dreven en die bestemd waren voor de houtzagerijen op de Kortendijk en
omgeving. Daarom werd gezocht naar een andere, gunstiger locatie om te
kunnen afwateren. Hiervoor kwamen drie plaatsen in aanmerking: Gorinchem, Hardinxveld en Elshout bij Kinderdijk. Men zag af vanGorinchem
omdat het rivierpeil daar in vergelijking met Hardinxveld i 75 cm hoger is.

Het stoomgemaal te Hardinxveld gezien vanaf het zuiden met op de voorgrond de
sluis met waaierdeuren (collectie L. van Aalsburg)

Het stoomgemaal met links de op dat moment volledig openstaande schutsluis
(collectie L. van Aalsburg)
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Elshout ligt vanwege de lage ligging ten opzichte van de Lek het gunstigst,
maar er werd in 1819 toch gekozen voor Hardinxveld. Het Kanaal van
Steenenhoek was toen inmiddels gegraven. In 1825 werd het gemaal Arkelse Dam gesticht dat het water van het Zederikkanaal moest afmalen op
de Linge.

Het stoomgemaal bij Steenenhoek
Deze vorm van afwatering bleef bestaan tot 1863. Toen werd gen zesraderig stoomgemaal gesticht, met een maximaal verzet van 900 m per minuut.
Achteraf bleek dit vermogen en verzet te gering. Daarnaast bleef natuurlijk
lozen door middel van sluisgang gehandhaafd.
Van noord naar zuid gezien bestond het totale complex uit het gemaal met
schutsluis, machinistenwoningen, stokerswoningen, kolenloods, maalkom,
twee waaierdeuren (een ingenieus systeem, waarmee men tegen hoog buitenwater kon werken), ophaalbrug, twee hoge buiten(vloed)sluisdeurenen
brugsluiswaterswoning. Het zesraderig stoomgemaal was als volgt uitgevoerd. Het machinegebouw,
met daarin ook de stoomketels,
stond midden in het kanaal, met
aan elke zijde drie schepraderen die een diameter hadden
van acht meter en verschillend
waren in breedte, resp. 197,
173 en 147 cm.
Al vrij snel bleek dat men met
alle zes de schepraderen niet
tegelijk tegen een hoge Merwede op kon laten malen, omdat er dan het gevaar bestond
dat de waterassen zouden afbreken. Daarom werden de bui- Het gemaal van Steenenhoek, met links de
tenste raderen afkoppelbaar oude situatie en rechts de situatie vanaf 1865
gemaakt, zodat men ook met (uit A. Bijl, Het Gelderse water, 1997)
vier raderen kon malen. Het gemaal werd vast bemand door een I e en 2e
machinist en twee stokers. Daarnaast werkte er, wanneer het gemaal in
bedrijf was, los personeel zoals kolentrimmers, smeerders en corveeërs.
In de periode 1910-1926 deed het gemaal in totaal 7 jaar geen dienst vanwege de gunstige rivierstanden, waardoor een natuurlijke lozing mogelijk
was door middel van sluisgang. In 1937 werden de ketels van het gemaal
door het Stoomwezen afgekeurd. Een uiterst trieste zaak, met als gevolg
dat dit immense, respect afdwingende gemaal onmiddellijk buiten bedrijf
werd gesteld. Vanaf 1937 was waterontlasting alleen maar mogelijk door
sluisgang bij lage Merwedestanden.
De afwatering van de Linge veranderde in 1936. De Linge werd onder Tiel
doorsneden, waarbij door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal een

doorsteek van de Waal naar de Neder-Rijn werd gemaakt. Toen werden
daar drie duikers gelegd voor de doorgang van het Lingewater van bovenuit.

Het dieselgemaal Mr.Dr. G. Kolff
Na het buiten gebruik stellen van het stoomgemaal bij Steenenhoek, werden al spoedig plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw dieselgemaal. Voor een bedrag van fl. 497.500 werd de bouw gegund aan het aannemingsbedrijf Zanen-Verstoep. Vanwege oorlogsstrubbelingen kon dit gemaal pas begin 1945 maalvaardig opgeleverd worden. Het kreeg de naam
Mr.Dr. G. Kolffgemaal. Het nieuwe gemaal ligt iets zuidelijker dan het oude
schepradgemaal en staat in feite bijna in de dijk.
Voor de uitwerking van het plan voor het Kolffgemaal waren verantwoordelijk Ir. Lely, die ook de leiding had over de drooglegging van de Zuiderzee,
en Ir. Bogaerts, de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. Het nieuwe gemaal
is uitgerust met drie schroefpompen die worden aangedreven door drie
Stork-Hesselman dieselmotoren van elk 750 pk met een totaal verzet van
3600 m3 per minuut. Aan de westzijde is een schut/spuisluis met hefdeuren.
Bij de oplevering in 1945 was het Kolffgemaal wat betreft het verzet het
grootste van Europa. Natuurlijk lozen bij lage rivierstand heeft plaats door
middel van de schut/spuisluis, die naast het gemaal gelegen is. Ook het
opzijlen (waterinlaten) van de Linge gebeurt door deze sluis en met behulp
van de zuiglpersbuizen die gelegen zijn onder de schroefpompen. Natuurlijk
lozen doet zich gemiddeld 5000 uur per jaar voor en bemaling gemiddeld
700 uur per jaar.
Tevens werden in 1945 de boezemgemalen Arkelse Dam en Ameidese
Sluis buiten bedrijf gesteld, die voor de afwatering van de Vijfheerenlanden
zorgden.
De afwatering van dit gebied kwam vanaf 1945 ook voor rekening van het
Kolffgemaal. In 1953 werd de Linge genormaliseerd (er werd een aantal
bochten uitgehaald in het benedengebied, o.a. bij Rhenoy en bij Beesd) en
verstuwd. In totaal werden van Doornenburg tot Geldermalsen dertien stuwen geplaatst met een totaal verval van 10,50 m. In hetzelfde jaar kreeg het
Kolffgemaal versterking in de vorm van twee nieuwe gemalen voor de
Boven-Linge, namelijk een onder Maurik, die werd uitgevoerd met twee
elektrisch aangedreven schroefpompen met een gezamenlijke capaciteit
van 900 m3 per minuut, en een onder Randwijk, die werd uitgevoerd met
drie schroefpompen die werden aangedreven door drie Stork-dieselmotoren
met een totale capaciteit van 1200 m3 per minuut. Het gemaal van Randwijk kan zowel in- als uitmalen. Beide gemalen malen uit op de Neder-Rijn.
De Linge wordt tot heden vanaf de benedenste stuw te Geldermalsen afgemalen op 80+ NAP^'. Tot dit niveau blijft nog scheepvaart mogelijk. Het
achterliggend land waarvan deze drie gemalen water krijgen, namelijk de
Betuwe, de Tielerwaard en de Vijfheerenlanden, omvat 74.000 ha.

Mr.dr. G. Kolffgemaal te Hardinxveld gezien vanuit het zuiden met links de spuischutsluis met schuifdeuren (collectie L. van Aalsburg)

Het Kolffgemaal maalt altijd met drie motoren en heeft bij een opvoerhoogte
van 1,50 m een diesel-olieverbruik van 6500 liter per 24 uur. Het gemaal
wordt door een tankschip op de Merwede van brandstof voorzien. Daarbij
wordt de brandstof overgepompt met behulp van een pijpleiding door de
dijk. In de drie grote tanks binnen het gemaal kan in totaal 75.000 1. dieselolie opgeslagen worden. In tijden van wassende rivieren en veel neerslag gaan de twee Gelderse gemalen Maurik en Randwijk bij 1 m verhoging
in Keulen reeds in bedrijf om de kop van het op peil zijnde Lingewater eraf
te malen. Dit gebeurt omdat het Kolffgemaal het vanwege het vele
kwelwater en de grotere opvoerhoogte bij de Merwede moeilijk kan gaan
krijgen. Eveneens nadelig kan een harde west-noordwesten wind werken,
die het water in de Nieuwe waterweg oostwaarts opwaait waardoor het
Merwedepeil ook erg hoog kan worden en het Kolffgemaal extreem hoog
moet opvoeren c.q. uitmalen. Bij 6 a 7 Beaufort is dit al goed merkbaar.
De Linge fungeert thans hoofdzakelijk als boezem voor de uitmalende polders in dat gebied en het kwelwater van Rijn en Waal.
In 1991 werd begonnen met een grondige renovatie van het Kolffgemaal,
die in 1993 werd afgerond. Tijdens de renovatie werden de Stork-Hesselmanmotoren, die nog in goede staat verkeerden maar waarvoor geen onderdelen meer leverbaar waren, uitgesloopt. Ze werden vervangen door
drie Caterpillar-turbo dieselmotoren (hoogtoerig) die onbemand hun werk
kunnen doen. Verder werd ca. 30 km bedrading van de elektrische installatie vervangen. De schroefpompen bleven gehandhaafd. Men werd bij dit
project, dat grotendeels in eigen beheer werd uitgevoerd, geadviseerd door

de voormalig waterbouwkundige van Rijkswaterstaat, ing. H. Ter Weel.
Deze kosten bedroegen fl. 4.100.000 min 15% door zelfwerkzaamheid.
Tot dan hadden twee generaties van het geslacht Van Mill en een generatie
van het geslacht Terlouw hun krachten gegeven, als stokers en later machinisten op het gemaal. Thans werken er drie machinisten/sluiswachters
die elkaar steeds aflossen. In 1995 werd in verband met de Deltawerken in
de meest oostelijke pompbuis een inmaalinstallatie gebouwd met een
capaciteit van 600 m3 per minuut.
Nu de denderende, maar toch een aangenaam geluid makende Stork-Hescelmanmotoren vervangen zijn door de lawaaierige Caterpillarmotoren is
voor het personeel de bekoring van het oorspronkelijke gemaal en daarmee
een stukje romantiek verdwenen. Ook hier werd door de moderne tijd voor
altijd een punt gezet achter het verleden, waaraan we af en toe nog met
weemoed terugdenken. Met deze overgang zijn ook de gemaal-machinisten
verdwenen die, bij wijze van spreken, met de ogen gericht op de peilschaal
en de natuur, en met hun grote kennis van waterhuishouding het peilbeheer
zonder moderne apparatuur vakkundig konden regelen.
Samenvattend: Het Kolffgemaal is nu absoluut bedrijfszeker. Met medewerking van de gemalen te Maurik en Randwijk is het peilbeheer van de
gehele Lingeboezem, afhankelijk van de weersgesteldheid, redelijk tot goed
onder controle. In de herfstmaanden zijn er regelmatig pieken van 20 cm
water op peil in het Merwedekanaal, maar dit is dan nog gunstig voor de beroepsvaart, die qua diepgang net op de grens zit.

Twee recente waterpeilproblemen
Een extreem geval van waterbezwaar deed zich voor in december 1993
toen het waterpeil in de rivieren sterk toenam door veel bovenwater
waardoor weer veelof kwelwater zich een weg baande naar de Linge.
Bovendien waren er grote hoeveelheden neerslag. Op 13 december startte
het Kolffgemaal zijn motoren (onder het motto pompen of verzuipen) en
deze zijn daarna nog tenminste drie weken onafgebroken dag en nacht in
bedrijf geweest. In die periode had men onder Leerda'm 110 cm water op
peil en gingen bijna alle uiterwaarden in die regio weer eens ouderwets
onder. Tijdens die periode heeft men de Linge regelmatig geknepen d.m.v.
de Ceelensesluis bij Gorinchem en heeft men de afvloeiing van de
Vijfheerenlanden deels via de Arkelse Dam voorrang verleend. Dit deed
men omdat de kaden en dijken in de Vijfheerenlanden lager zijn dan de
Beneden-Lingedijken.
Nog een geval van veel Lingewater op peil, maar van een geheel andere
orde, deed zich voor in februari 1995, toen er een watersnood dreigde. In
Boven-Hardinxveldwerden 5500 inwoners geëvacueerd. Op 2 februari 1995
gaf de peilschaal in de Merwede onder Gorinchem 4,45 m + NAP aan.
De Wolpherensedijk ter hoogte van Schelluinen vertoonde vetzwakkingen
en werd afgesloten voor motorisch verkeer. Men zette toen ook bewust het
Kanaal van Steenenhoek op als tegendruk voor de Wolpherense rivierdijk.
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Verklaring: A. Inlaat Doornenburg, B. Inlaat Randwijk, C. Inlaat Tiel; GKS =
Gorinchemse Kanaalsluis; 1 Mr.Dr. G. Kolffgemaal, 2. Mr.G.J.H. Kuijkgemaal, 3.
H.A. van Beuningengemaal

De noordelijke kanaaldijk, die grotendeels uit slappe veengrond bestond,
werd echter niet betrouwbaar geacht zodat versteviging met zandzakken
over enkele kilometers ter bescherming van de Alblasserwaard
noodzakelijk was. Inmiddels waren toen de sluizen Arkelse Dam en de
Kerkhofsluis van Gorinchem gesloten en werd een nooddieselpomp van de
fa. Van Heck B.V. Noordwolde (Frl.) geplaatst en in bedrijf3 gesteld ten
zuiden van de Kerkhofsluis. Met deze noodpomp kon 80 m per minuut
worden uitgemalen.
Men hield toen het peil voor de Vijfheerenlanden met moeite op gemiddeld
1,30 m + NAP, hetgeen een peiloverschrijdingvan 50 cm was.
Merkwaardig genoeg was het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden de opdrachtgever voor het plaatsen van deze noodpomp, terwijl dit (er naastgelegen) waterschap gewoonlijk geen enkele bemoeienis heeft met het Lingepeilbeheer en in normale omstandigheden
hooguit inlaatwater ontvangt van de Lingeboezem voor een drietal polders
in dat waterschap. Het laat zich raden dat het Hoogheemraadschap bezorgd was voor eventuele problemen in het eigen peilgebied. Vervolgens
werd dit water er dan met tussenpozen, te zamen met het samenkomend
Lingewater, door het Kolffgemaal uitgemalen.
Inmiddels was op 3 februari het Mewedepeil nog 4.45 m + NAP, waarna
uiteindelijk het water viel. Binnen een week zat men toen weer op het Lingestreefpeil. Ook toen bleek de eeuwenoude spreuk Wie water deert, die water keert een waarheid als een koe.
Noten:
1) De Korenbrugsluis werd in 1793 uitgerust met schotbalkkeerdeuren. Deze
werden in 1824 vervangen door waaierdeuren.
2) NAP = Nieuw Amsterdams Peil. Dit wordt in Den Helder gemeten op 9 cm boven
het gemiddeld zeeniveau en dient als baak voor het vaststellen van de peilen in
alle peilgebieden.

DE CORRESPONDENTIE VAN EN MET ISAAC ANNE NIJHOFF,
1809-1812 Aflevering 9 en 10 (slot)
Bert Stamkot
In het gedenkboek over De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff
(1934) is achterin de briefwisseling tussen de 14-jarige Isaac Anne Nijhoff
(1795-1863) met zijn ouders opgenomen. Als onderdeel van zijn opvoeding en
ter voorbereiding op een zakelijke carriere was hij in 1809 in het gezin van de
Gorcumse predikant Nicolaas Lobrij (1766-1818) opgenomen. Na acht eerder
gepubliceerde bijdragen in Oud-Gorcum Varia (vanaf nr. 38) nu de twee laatste
afleveringen. Hierin wordt melding gemaakt van Isaac's kunstzinnige vorming
en zijn vertaalaspiraties in samenwerking met zijn nieuwe vriend Abraham
Boxman. De nummers van de brieven corresponderen met de gebruikte
volgorde in het gedenkboek. De datering is aan onze gewoonten aangepast.
Enkele verklarende aantekeningen zijn toegevoegd.

9. ISAAC NIJHOFF EN ZIJN KUNSTZINNIGE VORMING
31 augustus 1809 (brief 6)
Van de middag komt voor het eerste een muziek- en morgen een Teekenmeester; wat zij kosten weet ik niet maar ik geloof dat bij de Muziekmeestsr
de les 7 stuivers kost, dus 2 stuivers duurder dan bij LOOS'';de Teekenmeester hoor ik is zeer knap, maar stom en doof.
25 december 1809 (brief 34)
Gij vraagt mij hoe het gaat met mijn
Latijn, Muzijk en Teekenen en daarop
moet ik antwoorden, dat ik in het Latijn en
teekenen hoe langer zoo meer zin begint
te krijgen, maar dat de muzijk mij van
week tot week meer begint, te en te
staan; mijn zesentwintig kaartjes '?zullen
al gaauw op zijn, en het is hier veel
duurder dan te Arnhem.
30 december 1809 (brief 35)
Ds Lobrij heeft mij ook geraden dat indien
ik geen zin in de Muziek had, ik 'er maar
mee uit moest scheiden, want hij zegt dat
zij voor iemand die geen organist wil
worden eigentlijk van geen nut is; daar dit
nu mijn voornemen niet is, en ik 'er ook
nooit plaisier in gehad heb dunkt mij dat
het best is, die er maar aan te geven.

Ds. Nicolaas Lobrij (geb. Zutphen

16-5-1766, t 22-5-1 818) predikant
te Gorinchem 1809-1810

Havenkraan aan de Appeldijk, fragment uit een tekening van Cornelis de Jonker
gemaakt naar aanleiding van de overstroming van Gorinchem als gevolg van een
dijkdoorbraak in de Oost-Betuwe op 29 januari 1809) (Stadsarchief Gorinchem)
15 januari 1810 (brief 37)
Ik zeide de Muziekmeester dat ik voornemens was met de Muziek uit te
scheiden, maar dat ik nog drie kaartjes had en die lessen nog wel wild.
Waarop hij aanstonds, (toen hij slechts een Quartier bij mij geweest was)
opstond en zeide: Nu, dat blijft dan zoo, ik zal u morgen het briefje en de
kaartjes wel zenden. Ds Lobrij vond dat ook zeer brutaal. Wanneer ik met
Paasschen 3, te huis koom, zal ik u mijn teekeningen eens mede brengen,
ik krijg in het teekenen hoe langer zoo meer lust.
4 februari 1810 (brief 40)
Voor een week of drie heb ik een kaart afgekregen van de veranderingen
die in de laatste 18 Eeuwen met de rivieren van ons vaderland voorgevallen
zijn. De tegenswoordige loop der rivieren heb ik 'er donker en die zooals zij
voor 18 Eeuwen was, veel lichter op afgeteekend. Gij ziet hier uit dat ik nog
aan mijn oude geliefkoosde bezigheden ben.
Met mijn stommen Teekenmeester 4' kan ik nog best overweg; ik verwacht
hem dezen middag weder.
P.S. Hier bij ook mijne twee laatste teekeningen, gij ziet 'er uit dat hij mi' op
eene geheel andere manier teekenen leert dan Amerom en van Laar Ik
had niet gaarne dat ze verknooid werden.

'.

-

21 november 7 december 1810 (brief 80, vanuit Leeuwarden)
Maandag den 26 van slachtm." 1810. Dezen middag heb ik het eerst mijn
teekenmeester gehad, zijn naam is Eelke Jelles... Hij teekent zeer lief maar
toch zoo net en fijn niet als die te Gorkum. Hij neemt 10 Stuivers voor de
les.
Aantekeningen bij Aflevering 9:
1. Ongetwijfeld Isaac's muziekleraar te Arnhem
2. Een soort coupons, voor elke les één kaartje
3. Naar alle waarschijnlijkheid de bekende Cornelis de Jonker (1762-1830). Ook
zijn doofstomme broer Adriaan (1766-1825) tekende, maar stond toch vooral als
schrijnwerker bekend (H.F. van Peer, Gezicht op Gorcum (1971), aantek. 53)
4. Pasen 1810 viel op 22 april
5. Beiden actief te Arnhem. Hendrik Jan Ameron (1776-1833) was na 1803 tekenleraar bij het Arnhemse Tekengenootschap.
6. Slachtmaand = november

10. ISAAC NIJHOFF EN ZIJN 'SCHRIJVERSCHAP'
27 en 29 november 1809 (brief 28)
Deze avond ben ik uit verzocht bij zekeren heer ~oxman');die heeft een
zoon van mijn ouderdom2), ik heb 'er zeer veel vriendschap... Maar behalven dat heb ik hier nog weinig bekenden.
15 januari 1810 (brief 37)
Men zegt hier dat v.d. w a t ) op 't punt staat van gepijnd4)te worden en dat
hij in 't geheel geen papier meer in huis heeft. Hij zal waarschijnlijk Evangelische ~etoogen"van U ontbieden, want Ds Lobrij rekommandeert6' die hier
ten sterkste aan. Wie heeft dat boekje eigentlijk overgezet?
22 januari (brief 38)
Een jongen heer Boxman, hier in Gorkum en ik wilden tezamen om het
Hoogd[uits]. En Fransch te onderhouden, het een of ander uit die talen in
het Hollandsch en uit het Hollandsch in de talen overzetten. Ds. Lobrij
keurde dit ons oogmerk goed. Maar wij wisten niet wat wij uit het Hoogd. in
het Hollandsch zouden vertalen. Daarom gingen wij te zamen naar v.d Wall
en vroegen hem of hij ook Hoogd. Boekjes had. Deze antwoordde dat hij 'er
maar één had. Het was een zeer aardig Anekdoten boekje, hetwelk v.d.
Wall voornemens was in het Hollandsch te doen vertalen en reeds ter Secretarie had doen exhibeeren'). Wij namen het mede naar huis en blad'erden het eens door. Daarop gingen wij weder naar hem toe en zeiden dat wij
wel zouden inclineeren') om dat boekje te vertalen. V.der Wall scheen 'er in
den beginne weinig zin in te hebben; wij kochten het echter, daar hij er juist
twee van had om het voor ons zelve te vertalen, maar (dit was op een
avond dat ik bij Boxman was) den volgenden morgen ging de oude Heer
Boxman zelve naar v.d. Wal en s p y k 'er met hem over.

Toen had deze 'er meer zin in en
zeide dat wij 'er dan maar eens een
pagina of wat van vertalen zouden.
Daarmede had ik het laatste zoo
druk. Dit overgezette heeft hij, naar
ik gehoord heb, aan Ds. Berkhout
van woerkumg' om te examineeren
gegeven. Bij dezen Ds. is Boxman
twee jaren geweest''' zoo als ik nu
bij Ds. Lobrij hen. En nu verwachten
wij van dag bescheid van v.d. Wall...
Dat Hoogd. Boekje kostte 2 gl. En
daardoor is dat geld zoo gaauw verminderd.
1 februari (brief 39 van broer Jacob)
Mr. AbrahamBoxman (1796-1856)
Maar zal ik van uwe studien en werk(Stadsarchief Gorinchem)
zaamheden praten, hoe zal ik dan anders kunnen beginnen, dan met uw groot werk, 't welk gij onder handen
hebt, Mij. Heer de Vertaler; - wel! wel! man! nog zoo jong! en al van de
drukpers schrijven: 't is geene kleinigheid dat. nu... maar uwe Siegenbeekiaansche"' en Weylandsche kundigheden u geene poets spelen, ook niet
eenmaal, - de Heeren Recensenten zouden u en uwen Hr Compagnon anders op de kneuken slaan, dat ze bloedrood worden: - Maar zeg eens, voor
hoe Veel laat gij de copie van uwe vertaling aan uwen geeerden Drukker:
laat z.e.u. niet foppen; of is UEs plan het op eigene kosten te laten drukken? - eer ik het vergeet, in alle gevallen verzoek ik... eenige presentexemplaren... één om ter eeuwige gedagtenis voor ons nageslagt aan een
ketting te leggen...
4 februari (brief 40)
Het bescheid van v.d. Wall kwam hier op neer: Dat Ds. Berkhout gezegd
had, dat hij het Boekje, wat de vertaling betrof, zeer wel kon laten drukken,
doch dat 'er veel in was dat reeds in andere Hollandse Boeken gevonden
werd: dat Oude kost op te disschen geen zaak, en dat de rest weinig en niet
aardig was. Gij zult het zeker niet willen drukken maar wij hadden al eens
zamen gesproken om het naar ~hieme"' te zenden, die zeer veel uit het
Hoogd. doet vertalen, wat dunkt gij daarvan? - Mijn ander werk verzuim ik
'er volstrekt niet door.

10 februari (brief 42 van vader)
Ik heb geknort dat Jakob er Uw te veel in plaagde, dog ik denk dat gij dit nu
wel zult kunnen verdragen.. Wat dunkt Uw dien jongen Heer daar gij aan
huys komt, of anders die calkoen13'; zouden die Arnhem niet wel eens willen zien, evenwel met goedvinden van Ds. Lobrij...

18 en 19 februari (brief 43)
Ik wilde van dat Hoogd. Boekje gaarne iets meer weten. Dunkt gij dat het
gedrukt zou worden? Of zou men het liever in het Fransch zien?

3 maart (brief 45 aan broer Jacob)
Hartelijk dank Broeder! Voor uw welmenende wensch ten opzigte van mijn

mislukt werk.
12 juli (brief 64)
Wanneer ik eerst over een week of 7 ga kan Boxman ook niet, want dan is
het hier op de Latijnsche School juist promotie en hij verwacht mede een
prijs...l4).

Aantekeningen bij Aflevering 10 (mede met dank aan R.F. van Dijk):
1. Daniël Boxman (1764-1829), koopman, schepen (1796-1811) en stadsdrukker
(1796-1811)
2. Over hem: H. van Hoogdalem, Mr. Abraham Boxman (1796-1856), De dichtende
burgemeester. In: OGV (1966), pp. 64-76
3. Johannes van den Wal opende in 1797 zijn boekhandel en trad tevens op als
uitgever van godsdienstige werkjes en boeken voor het ondewijs. In 1801 betrok
hij een pand aan de Langendijk (nu nr. 22) op de hoek van de Kraansteeg. Zijn
laatstgedateerde uitgaven verschenen in 1834. Hij overleed op 14-10-1836. Zijn
erfgenamen verkochten het in 1837
4. Gepijnd = bestraft
5. Een werk van Du Voisin, dat in 1801 bij Nijhoff is uitgekomen
6. Recommandeert = beveelt aan
7. Exhibeeren = vertonen. Voor het vertalen van boeken behoorde toestemming
van de overheid te worden verkregen. Niet om (buitenlandse) auteursrechten te
beschermen, maar om eventueel te voorkomen dat er onwelgevallige of politiek
gevoelige teksten verspreid zouden worden
8. Inclineeren = neigen
9. Arend Jan Berkhout (geb. Schermerhorn 18-10-1777, j-Zaandam ? 24-4-1848),
nadien nog predikant te Zaandijk en een voor zijn tijd bekend schoolopziener
10. Vanaf zijn tiende jaar
11. Matthijs Siegenbeek (1774-18*), hoogleraar in de Nederlandse taal te Leiden
(vanaf 1796), opsteller van nieuwe spellingsregels die vanaf 1804 werden toegepast (tot 1883)
12. Drukker te Zutphen
13. Vermoedelijk Hendrik Joan Calkoen (1792-1864), zie ook: OGV nr. 38, p. 93,
aantekening 2
14. Waarschijnlijk voor zijn verhandeling over de ongegronde verachting van den
Boerenstand, hetwelk Isaac Nijhoff in zijn bezit heei? gekregen. De goede relatie
tussen de twee jongens blijkt uit een Nieuwejaarwensch bij den aanvang van 1811,
welke door Boxman aan mijnen vriend Is. An. Nyhoyf was opgedragen (bron: J.W.
Elink Sterk. Levensbericht. In: J.J.L. ten Kate (uitg.), Dichterlijke nalatenschap van
Mr. Abraham Boxman (dl. I). Middelburg, 1862
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Etalage van fotograaf M.W. Tukker aan de Langendijk 44 te Gorinchem
(Foto Fam. Tukker)

Fotograaf M.W. Tukker (1932-1964) naast
zijn camera (Foto Fam. Tukker)

FOTOGESCHIEDENIS. Deel 5: Foto Tukker, twee generaties fotografen uit Gorinchem

Bert Stamkot en Gert de Kruijff
Enige reacties
Er zijn naar aanleiding van de vorige bijdragen aardige reacties en nuttige
aanvullingen binnengekomen. Eindigden wij het artikel over Eduard Donkersloot (OGV 41) met de opmerking dat van deze oud-Gorcumse fotograaf
weinig bekend is over zijn verblijf (1894-1907) in zijn nieuwe woonplaats
Hilversum en de vermelding dat het streekarchief ter plaatse niet over foto's
van de hand van Donkersloot beschikt; dankzij een vriendelijke reactie van
de heer E.E. van Mensch, beheerder van het Goois Museum, kunnen wij
eraan toevoegen dat ook de topografische atlas van genoemd museum niet
beschikt over foto's van Donkersloot. Overigens hoeft niet te worden uitgesloten dat Eduard Donkersloot (ook) Gorinchem om gezondheidsredenen
'verliet en zich in het bosrijke Gooi vestigde. Zijn buurhuis aan de Vaarhiveg
was zelfs een herstellingsoord.

Van de heer F. de Jong uit Doetinchem
ontvingen wij een door Willem Pelqrom
gemaakt portret van zijn te Hoornaar in
1868 geboren grootvader Arie de Bruijn
(t Gorinchem, 1936), later eigenaar van
het bekende hotel-caf6 de Beurs op de
hoek van de Hoogstraat en de Kortendijk.
De foto zou omstreeks 1890 in de studio
zijn gemaakt. De hoge vélocipede fungeerde daarbij als sportief rekwisiet. Ook
de heer H.P. Dekker uit Hoorn bezorgde
ons een Pelaromfoto van uitstekende
kwaliteit. ~ e l a ä sis de naam van de afgebeelde dame hem niet bekend.
Een vriendin van zijn moeder Berdina Anna Elizabeth Godtschalk (19051969) zal het toch niet zijn, als w e in aanmerking nemen dat Pelgrom in

1916 overleed (toen was Berdina dus pas elf jaar oud). Weet U misschien
wie het is?
Fascinerend vond ik de foto's van Schorteldoek die dhr. Dekkers, naast nog
veel ander materiaal, ter beschikking stelde. In het door oud-archivaris A.J.
Busch samengestelde lijstje van Fotografen die in Gorinchem werkzaam
waren (OGV 37, pp. 35-38) komt deze naam al zeer vroeg voor. U houdt
deze oude portretten en de informatie over de Schorteldoeken echter nog
even te goed tot het volgende nummer van Oud-Gorcum Varia. Eerst vragen wij Uw aandacht voor het artikel dat Gert de Kruijff over het Gorcumse
fotohuis Tukker heeft geschreven en dat eerder reeds in het tijdschrift
Briefkaart, bulletin van de Betuwse kring van prentbriefkaartvenamelaars
(nr.9, maart 1998) is gepubliceerd.
Bert Stamkot

Foto Tukker, twee generaties fotografen uit Gorinchem
Toen ik - vele jaren geleden - begon met het verzamelen van ansichten, viel
mijn oog al snel op de zeldzamere fotokaarten. Gelukkig zijn er van mijn
verzamelgebied, Beesd en omstreken, verhoudingsgewijs veel fotokaarten
uitgegeven, maar ze vertonen onderling wel grote verschillen in kwaliteit.
Tot de absolute top behoren de fotokaarten van Foto Tukker en Foto De
Kroon, beiden afkomstig uit Gorinchem. Omdat er tot op heden weinig onderzoek is gedaan naar deze fotografen, besloot ik te proberen een tipje
van de sluier op te lichten.
Deze eerste aflevering behandelt de
fotografen J.A. Tukker, M.W. Tukker en Th. Tukker.
J.A. TUKKERwas werkzaam te Gorinchem van 1884-1932 en gevestigd op de Langendijk 44. Afkomstig
uit Jutphaas vestigde hij zich te Gorinchem. Eerst staat hij in het bevolkingsregister te boek als tuinman, later als sigarenhandelaar. De
laatste beroepsomschrijving achter
zijn naam luidt: elektricien.
Wanneer we de hierbij afgedrukte
rekening uit 1909 bekijken, zien we
dat we te maken hebben met een
zeer veelzijdig vakman. Zo biedt
Tukker zijn klanten Stereoscopen
en fi~nePhotographieën en bij de
aanschaf van een PhotographieToestel krijgt de koper gratis J.A. Tukker (1884-1932), fotograaf1
elektricien te Gorinchem (Foto Fam.
onderricht.
Tukker)
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~ekeningvan J.A. Tukker voor de Nieuwe Kerk uit 1909
301

In zijn atelier maakte hij o.a. portretfoto's, dikwijls tegen de achtergrond van
op doek geschilderde taferelen.Tukker had een speciale belangstelling voor
bijzondere gebeurtenissen. Feesten, optochten, calamiteiten zoals brand,
ijsgang op de Merwede enz. zijn door hem gefotografeerd en op
prentbriefkaart uitgegeven. Tijdens de mobilisatiejaren van de Eerste
Wereldoorlog was Gorinchem garnizoensstad. Veelvuldig fotografeerde
Tukker de aldaar gelegerde soldaten tijdens hun bezigheden. Langs de
gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie lagen verscheidene forten en
verdedigingswerken. Bijvoorbeeld te Vuren en Asperen. Ook daarvan zijn
series prentbriefkaarten bekend die zijn vervaardigd door Tukker.
De kaarten zijn goed herkenbaar. Ten eerste zijn ze haarscherp. Tukker
gebruikte onmiskenbaar heel goede lenzen in zijn camera's. Mede door zijn
vakkennis als opticien zal hij alleen genoegen hebben genomen met de allerbeste apparatuur. Het tweede, meest karakteristieke kenmerk is dat van
de belettering. Tukker schreef met witte inkt op een strookje film de plaatsaanduiding en eventueel het onderwerp van de foto. Vaak voegde hij FOTO
TUKKERen wat versierselen, zoals krulletjes en punten, daaraan toe. Dit
tekstgedeelte monteerde hij dan op de pcentbriefkaart en daarna werden de
afdrukken vervaardigd. De achtergrond van het strookje film is soms transparant en soms zwart waardoor een diapositief tekstblokje ontstaat. Ook
zeer herkenbaar zijn de prentbriefkaarten met een voorgedrukt kader en
opschrift GROETUIT... [plaatsnaam] waarop, in een kleiner kadertje, een foto
werd opgeplakt. Doordat Tukker deze achtergronden liet drukken, staat op
de voorzijde altijd zijn naam vermeld. Het is bekend dat Tukker zich ook al
bezighield met het handmatig inkleuren van foto's, daarmee vooruitlopend
op de kleurenfotografie, die pas na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling kwam. J.A. Tukker was ook enkele jaren voorzitter van de Kamer van
Koophandel te Gorinchem. Hij had negen kinderen (zeven zoons en twee
dochters) van wie er twee zoons zich gingen bezighouden met fotografie:
M.W. TUKKER,geboren 20-04-1897, nam in 1932 de zaak te Gorinchem
over van zijn vader. Geen van zijn zonen zette de zaak voort waardoor deze
in 1964 werd gesloten. Marinus Tukker overleed op 27 december 1972.
TH. TUKKER,geboren 21-11-1891, vertrok van Gorinchem naar Gouda en
hield zich daar bezig met fotografie. In veel boekjes met oude ansichten van
Gouda zijn foto's van hem afgedrukt. De prentbriefkaarten hebben, duidelijk
beïnvloed door zijn vader, dezelfde kenmerken: veelal een witte belettering
en het opschrift FOTOTUKKER.Theodorus Tukker verliet Gouda op 6-101932 en emigreerde naar Marokko (Tanger).

Oproep
In het volgende nummer van Briefkaart willen we aandacht besteden aan
de uitgever-fotograaf Foto De Kroon uit GorinchemILeerdam.
Ten behoeve van een onderzoek naar de grootte van het gebied rondom
Gorinchem waarin Tukker werkzaam was, verzoeken wij verzamelaars te
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melden wanneer u foto's van Tukker-Gorinchem in uw verzameling hebt.
Wilt u ons een briefje schrijven? Van Limburg Stirumstraat 70, 4102 HC
Culemborg.
Gert de Kruijff
Met toestemming overgenomen uit Briefkaart no. 9, maart 1998

Foto Tukker in Asperen
In Briefkaart nr. 10 van september 1998 gaf Gijs de Man, beheerder van het
fotoarchief van de Vereniging Oud-Asperen nog een aanvulling op het Tukker-artikel van Gert de Kruijff. Gesteld werd dat fotograaf J.A. Tukker in
1902 ook twee prentbriefkaarten van Asperense straatbeelden in een kleine
(soms maar zes stuks) oplage uitgaf. Tussen 1907 en 1923 werden maar
liefst 16 series kaarten op de markt gebracht, telkens getekend met Foto
Tukker en een tiental zonder zijn naam maar wel met de kenmerkende letters en krullen. Van de in totaal 256 bekende Asperense fotokaarten over
de periode 1900-1923 zijn maar liefst 150 afkomstig uit het atelier van Tukker! Wat Gijs de Man opviel was het grote aantal foto's van de Voorstraat.
Dit zou te verklaren zijn vanwege het feit dat hier de welgestelde boeren
van Asperen woonden en zij tot de voornaamste klanten van Tukker gerekend konden worden. Fotografische afdrukken zouden voor de gewone
burgerij nauwelijks betaalbaar zijn geweest. Veel van de series werden ook
in de vele kleine winkeltjes van Asperen verkocht. De kopers bewaarden de
foto's voor het nageslacht, de prentbriefkaarten werden zelden daadwerkelijk verstuurd. Tot zover de samenvatting van De Man's opmerkingen, die
hoewel betrekking hebbend op Asperen toch iets over de werkwijze en het
marktdenken van de Gorcumse fotograaf Tukker onthullen.

Oproep
Nu er meerdere reacties beginnen binnen te komen en ik zelf door omstandigheden niet in staat ben om veel tijd in fotogeschiedenis te steken
(het is ook niet mijn specialisme), is het misschien wel een idee wanneer er
vanuit Oud-Gorcum Varia een soort foto-documentatie-werkgroep zou kunnen worden opgestart. Naast het inventariseren en analyseren van foto's
kunnen de levens en werkzaamheden van de te Gorinchem actieve fotografen verder worden onderzocht. Wellicht zou zo'n project in een boek over
Gorcums oudste foto's en eerste fotografen kunnen uitmonden. Wie meldt
zich bij de redactie?
Bert Stamkot

Het pand Burgstraat hoek Kalkhaven, gefotografeerd door
J.A. Tukker (Stadsarchief Gorinchem)

HET COMPAGNIESCHAP VAN GRASWINKEL EN KRUL IN 17771781

R.H.C. van Maanen

In mijn artikel over Gorinchemse jeneverbranderijen') haalde ik een akte van
compagnieschap aan, afgesloten tussen Daniel Jan Graswinkel en Salomon
Krul. Die akte was ten tijde van het verschijnen van het artikel niet raadpleegbaar en is dit momenteel nog steeds niet. De heer drs. H.M. de Bruijn was zo
vriendelijk een excerpt te maken. De al bekende gegevens kunnen we nu dus
verder aanvullen.
Graswinkel was in 1771 eigenaar geworden van de Gorinchemse jeneverbranderij. Binnen enkele jaren kwam hij in financiële moeilijkheden. Het hoe
en waarom is niet geheel duidelijk, het slecht betalen van zijn afnemers kan
een rol hebben gespeeld. Het is dus niet vreemd dat hij op zoek is gegaan
naar een geldschieter die tevens als compagnon in het bedrijf wilde deelnemen. Die compagnon vond hij in de in Utrecht wonende Salomon Krul. Op 24
april 1777 sloot hij voor de Utrechtse notaris Huibert Nicolaas van Schalkwijk
een akte van compagnieschap af.
De branderij bleef eigendom van Graswinkel. De nieuwe firma huurde de gebouwen met inrichting voor de periode van tien jaar voor fl. 600 jaarlijks.
Krul betaalde aan Graswinkel de helft van de taxatiewaarde van de roerende
goederen als tuigen, paarden, korenzakken en dergelijke en de op 1 mei in
voorraad zijnde granen, mout, gedistilleerd, kolen, turf en bestaande boekschulden (vorderingen). De openstaande oninbare boekschulden bleven voor
rekening van Graswinkel. Helaas wordt geen exact bedrag genoemd van wat
Krul op tafel moest leggen. We hebben wel een indicatie. Wanneer Kruls
aandeel meer dan fl. 11.O00bedroeg, dan mocht het meerdere een jaar later
worden betaald.
Beide comparanten moesten zich volledig voor het bedrijf inzetten. Graswinkel was als eerste verantwoordelijk voor het distillatieproces maar moest aan
Krul daar inne het nodige onderwijs en de vereischte elucidatiën geven gelijk
meede in het geene eenigszins tot de negotie en t r a m behoord. Krul wist
dus duidelijk niets van branderijen en hun werkwijze af, maar moest wegwijs
worden gemaakt door Graswinkel.
Beide heren moesten dagelijks in het bedrijf aanwezig zijn, tenzij er een duidelijke reden was voor hun afwezigheid. Graswinkel beheerde de kas. Om de
belangrijke papieren veilig te bewaren, beschikte men over een ijzeren kist
met twee aparte sloten. Elk van beide heren had één sleutel. FinanciBle
transacties werden op naam van beide comparanten gesteld, namens werd
niet geaccepteerd. Op 1 mei van elk jaar moest een balans en staat zijn opgemaakt om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen van het bedrijf. Voor

de ontvangsten van het spoelinggeld en het provenue van het heete water
had de branderij iemand in dienst genomen.
Beide comparanten mochten gratis voor eigen gebruik turf en kolen uit de
branderij halen.
De overeenkomst tussen Graswinkel en Krul werd voor de periode van tien
jaar afgesloten, eindigende op 30 april 1787. Wanneer een van beide comparanten niet van plan was het compagnieschap voort te zetten, moest hij dit
een jaar van tevoren schriftelijk of gerechtelijk aangeven. Wanneer dit niet
gebeurde werd de overeenkomst stilzwijgend met tien jaar verlengd.
Het was niet toegestaan handel voor eigen rekening te drijven. Of dit alleen
van kracht was voor het brandersvak of ook voor andere bedrijfstakken werd
niet vermeld. Overigens was het aan Krul toegestaan zijn aandeel in het bedrijf geheel of gedeeltelijk over te doen aan zijn broer Jan Pieter Krul. Deze
laatste was bij de verkoop in 1781 van de branderij inderdaad medebelanghebbende.
Bij meningsverschillen tussen beide comparanten moesten twee arbiters
bemiddelen. Eventueel konden de arbiters een derde arbiter aanwijzen.
Noot
1) R.H.C. van Maanen, Jeneverbranderijen te Gorinchem van 1756 tot 1805 in: OudGorcum Varia, jaargang 15, nummer 40, 1998-1, p. 51-65.

Bron
Notarieel archief Utrecht inv.nr. U 242a012, akte nr. 29, fol. 63 e.v.

DE HERKOMST VAN DE NAAM WIPWATERMOLEN
ing. J. den Besten

In het artikel over de Poldermolens van de Schelluinsevliet (Oud-Gorcum
Varia nr. 40) wordt een verklaring van de naam wipwatermolen gegeven die
onjuist is. Niet tegenstaande de stevige constructie staat het bovenhuis onder het malen altijd te schudden. Vandaar de naam wipmolen. De heer Den
Besten schreef ons dat deze verklaring na 1900 in veel populaire molenboeken wordt gegeven en dat de ene schrijver deze overneemt van de andere. Hij schreef: Met wipwatermolen wordt bedoeld een molen met een
watenvip, een werktuig waarmee het water werd uitgewipt. Op verzoek van
de redactie schreef ing. den Besten daarom een stukje over de herkomst
van de naam.

Molennamen: wipwatermolen en kokermolen
In oude archiefstukken voor circa 1430 komen we voor vergunningen tot
het bouwen van een maalwerktuig de naam molen tegen. In de hoger gelegen streken met stromende beken waren dit door water, via een schoepenrad aangedreven korenmolens; meestal met de Latijnse naam molendinum
aangeduid. Toen er - zo vroeg als thans bekend is - in 1180 reeds aan
weerszjjden van het Kanaal, in Zuidoost Engeland en Noordwest Frankrijk
standerdmolens bestonden (even voordien uitgedacht??), in Frans- en
Belgisch Vlaanderen dus, waren dit molens, die niet door water, maar door
wind werden aangedreven. In de akten moest men dit onderscheid dus duidelijk maken en er wordt dan ook gesproken van een molendinum ad ventum; molen aangedreven door wind.
In de lagere delen van ons land, waar uitsluitend windmolens konden werken, daar snel stromende beken ontbraken, was al spoedig de toevoeging:
ad ventum overbodig en werd tot circa 1430 in de akten uitsluitend gesproken over molen. Er bestond aldaar immers maar een soort, namelijk de
door wind aangedreven standerd-korenmolen (en wat later de standerdoliemolen).
Toen men begin 1400 zo slim was de massieve standerd door een holle
koker te vervangen en daar doorheen, via een verticale koningsspil een
scheprad op de begane grond kon aandrijven, moest men dit onderscheid
weer maken bij de aanduiding. Een molen, ja, wat voor een molen? Een
standerd-korenmolenof een watermolen?
Nu wil het geval dat ik in oude archiefstukken de naam waternip-molen ben
tegen gekomen. Men vroeg zich dus af: wat voor een molen? Een molen
met een waterwip. Een scheprad is inderdaad een werktuig dat het water uit
de polder wipt, vooral bij de allereerste exemplaren, waar de afschotcirkel
vrij klein was en het water echt werd opgewipt. Nog in 1699 vond er in Al-

tena een extraordinaire reparatie plaats aan de waterwip molen van de polder Honswijk. Deze stond 41,2 graden t.o.v. het aardrijkskundige noorden,
gemeten uit het hart van de nog bestaande Uitwijkse molen en op 96 meter
hieruit verwijderd.
Al heel snel is de naam blijkbaar veranderd in wipwatermolen.
De verklaring dat deze naam af te leiden zou zijn uit het wippen van het bovenhuis lijkt me niet alleen op grond van mijn hiervoor aangehaald argument onwaarschijnlijk. Er is nog een reden. De standerdmolens met hun
veel grotere bovenhuizen (kasten), die, zover we nu weten circa 300 jaar
eerder dan de wipmolens bestonden en veel eerder (en langer) staan te
wippen, zouden dan al veel eerder voor de naam "wipmolen" in aanmerking
hebben moeten komen!
Over de vraag, wanneer de naam kokermolen veranderd is in wipmolen,
het volgende. De naam kokermolen komt men ook pas in de meer populaire boeken van de laatste eeuw tegen, zo genoemd door enkele schrijvers. In mijn archief van molenbouwbestekken, waarin ruim 30 bouwbestekken van wipmolens voorkomen, o.a. uit de jaren 1538, 1583, 1589,
1594, 1610, 1617, 1622, 1627, 1634, 1655, 1658, 1643, 1652, 1660, 1665,
1674, 1686, 1691, 1717, 1726, 1739, 1751, 1772, 1788, 1814, 1837, 1869,
1879 komt de naam kokermolen nooit voor!
Hierna volgen enkele benamingen, die ik gemakshalve in de hedendaagse
Nederlandse taal heb weergegeven:
Een nieuwe vierkante molen (1589) - 1 maal genoemd.
En vierkante molen (1590) - 1 maal
Een watermolen (1538) - 1 maal
Een nieuwe watermolen - 4 maal
Een nieuwe wint watermolen - 2 maal
Een nieuwe wip watermolen - 3 maal
Een wip wint watermolen 2 maal
Een wip, wind - scheprad watermolen - 1 maal
Een scheprad watermolen - 1 maal
Een wip koren windmolen - 1 maal
De nieuwe Cortlandse molen - 1 maal
Een wip watermolen - 3 maal
Dus in deze 21 willekeurige bestekken uit de periode 1538 en 1879 komt de
naam kokermolen nooit voor. Ook in mijn overige wipmolenbouwbestekken
en reparatiebestekken tot 1940 heb ik de naam kokermolen nergens kunnen vinden! Deze naam is dan ook ongetwijfeld pas in onze eeuw door nietmolenbouwers ingevoerd.

-

WIPWATERMOLEN-MODEL
In 1941 heb ik de Scheiwijkse molen te Hoornaar geheel opgemeten en in
tekening gebracht; schaal 1 : 25. Een opengewerkt model op dezelfde
grootte bouwde ik in 1942. Rond 1952 werd dit in bruikleen afgestaan aan
De Hollandsche Molen en geplaatst in museum De Cruquius te Heemstede.
Daarna verhuisde het naar de Flevohof, waar het na het faillissement
spoorloos verdween! Rond 1945 kon ik het model duur verkopen en beloofde toen een soortgelijk model te bouwen. Het nieuwe model werd gemaakt naar de tekening van een molen te Bodegraven uit het Groot Algemeen Moolenboek van Johannis van Zijl, Moolenmaker van Lexmond uit
1743. Äan dit model werd in de winter van
1944145 in Gorkum gewerkt, maar door
oorlogsomstandigheden werd het werk
gestopt. Pas in 1951 werd het model in
Loenen voltooid. Dit met de bedoeling om
het alsnog aan de gegadigde uit 1945 te
verkopen, maar die bleek inmiddels
overleden te zijn.
Het model staat afgebeeld in De Molen in
ons Volksleven door A. Bicker Caarten uit
1958
en
stond
op
diverse
tentoonstellingen in Amsterdam, Delft
(1957), Glasgow (1960), Göteborg (1963)
en voorts nog enige malen in Engeland,
Denemarken en Zweden. In mei 1998
werd het in bruikleen afgestaan aan de
Stichting Vrienden van de Gorcumse
molens.
aardigd door ing. Jan den Besten in 1945 en
1950, resp. te Gorinchem en Loenen aan de Vecht: op schaal 1: 25 (vlucht = 26,75
m) naar tekeningen uit 1734, door Johannis van Zijl, molenmaker te Lexmond.
Model echter met Van Bussel stroomlijnwieken en een ijzeren scheprad. Model is
eigendom van ing. Chris C.J. den Besten te Almere-Buiten en in bruikleen
afgestaan aan de Stichting Vrienden van de Gorcumse molens (Foto A. van Loon).

AL WEER EPONIEMEN
door A. J. Busch
In Oud-Gorcum Varia nr. 41 wordt naar de achtergrond gevraagd van de
plaatselijke uitdrukking de hond van Oerlemans. De heer W. van Dorst
hoorde vroeger thuis de uitdrukking: Geef dat maar aan de hond van Oerlemans. Het werd gezegd als er een restje eten over was dat het bewaren
niet waard was.
De heer F.H. van Peer geeft een geheel andere lezing, zoals hij uitvoerig
schreef: Mijn schoonmoeder (1902-1990) heb ik bovengenoemd gezegde
('de hond van Oerlemansl) meermalen horen gebruiken. Zij gebruikte dit
uitsluitend in verband met verkering hebben. Als men haar zei: "Heb jij ook
gehoord dat Anna verkering heeft" kon ze om ongeloof uit te drukken antwoorden met: "Ja, zeker met de hond van Oerlemans". Ook gebruikte ze
deze uitdrukking om er vanaf te zijn. Bijvoorbeeld: "Heb jouw dochter al
verkering ?': 'Va, met de hond van Oerlemans".
De briefschrijver informeerde ook bij een dame op leeftijd. Zij gebruikte de
uitdrukking om ergens vanaf te zijn, dus zoiets als het in de vorige aflevering genoemde: ... en hij moest schoenmaker zeggen tegen Van der Miessen'.
Over de bewuste hond van Oerlemans herinnerde de bejaarde inwoonster
zich, dat Oerlemans in de Keizerstraat woonde naast of dichtbij cafe De
Zalm (nu De Keizer).
Volgens de archieven van Gorinchem woonde daar geen Oerlemans. Het
bevolkingsregister vermeldt de vishandelaar Johannes Marijnis Oerlemans
(geboren 1822 Vrijhoeve Kapelle, overleden 1897 Gorinchem), woonachtig
Molenstraat B 91 (nu nr. 43), later Langendijk B 190 (nu nr. 73). Zijn zoon
Jasper Coenraad Oerlemans (geboren 1859 Gorinchem en in 1902 vertrokken naar Rotterdam) oefende hetzelfde beroep als zijn vader uit en
woonde achtereenvolgens: Molenstraat C 438 (nu nr. 36),Langendijk B 190
(nu nr. 73) en Robberstraat B 255 (nu nr. 4). Bovendien woonde gedurende
enkele maanden een arts met de naam Oerlemans aan de Vissersdijk. Wie
van hen was nu het baasje van de bedoelde hond ?
De brief van de heer Van Peer bevat nog meer gegevens: Het gesprek met
die kennis leverde nog twee merkwaardige gezegden op nl.: 'Nou, de zegen
van Mastenbroek' en 'Nou, de zegen van Rutjes: Beide gebruikt ze nog regelmatig bij afscheid nemen van iemand. Vergelijk hierbij: 'Nou, de mazzel'
of 'Nou, de zegen'. In hoeverre een Gorcumse Mastenbroek of oud-spoorwegbeambte Rutjes ten grondslag liggen aan dit gebruik blijft onduidelijk.
'De zegen van Rutjes' heb ik mijn schoonmoeder en ook anderen wel eens
horen gebruiken.

in de vorige eeuw woonde in Gorinchem de tinnegieter Wilhelmus Mastenbroek (1840-1880), eerst Molenstraat B 60 (nu nr. 7) en later Boerenstraat
C 315 (nu nr. 45). J.A.A. Mastenbroek - Mem dreef op het laatstgenoemde
adres een café. De naam Rutjes is niet aangetroffen, wel die van de arbeider H.H. Rutjens.
Hopelijk is met deze aanvulling het hoofdstuk over de eponiemen nog niet
afgesloten. Voor informatie houdt zich aanbevolen: A.J. Busch, Koningin
Emmastraat 12,4205 BM Gorinchem.

AANVULLING EN VERBETERINGEN VOOR NR. 41
blz. 123 aanvullen achter aflevering 2: Slot
1.28Schelluinese: Schelluinse (onderschrift)
142 voor de koster: voor de kerkeraad
155 noot 1 scamellum: scabellum
174 Willem I: Willem II, de erfprins Willem
1916: 1816
179 ongetekende: ondergetekende ( l e r. van boven)
191 advertentie: in Advertentieblad voor Gorinchem e.o. van 1905
194 idem
213 (eind 3e alinea) toestemming: bestemming
220 advertentie: zie blz. 191
221 advertentie: zie blz 191
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VAREN, MALEN EN BETALEN.
Geschiedenis van het veer, de
korenmolen en de tol te
Heukelum. Drie bezittingen van
de heerlijkheid - B.J. de Groot
In deze publikatie beschrijft dhr.
De Groot uitvoerig drie rechten
van de heerlijkheid Heukelum.
Aangaande het veer komen het
veerrecht, de veertijns alsmede
een lijst van veerlieden aan de
orde. Aansluitend op het veer
wordt de heffing van scheepstol
besproken. Wat de molen betreft
gaat hij de geschiedenis van
deze molen na en behandelt hij
het scheploon en de accijns op
het gemaal; hij eindigt met een
lijst van Heukelumse molenaars.
Deze interessante uitgave van
de Stichting Vrienden van OudHeukelum is voor fl. 20
verkrijgbaar bij de schrijver, dhr. De molen en het Veer Vafl Heukelum. ,
B,J. de Groot, Groenewal 8, Schilderij van S. van Meeuwen naar een
ansichtkaart uit ca. 1900 (B.J. de Groot)
Heukelum. tel. 0345 - 616181
DE LINGEHAVEN. VAN VRACHT NAAR VREUGD. - T. de Nijs, F. van
den Berg, D. Nederbragt, A. Verheyke, M. de Jong. Een uitgave ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de Lingehaven als recreatiehaven.
Een groot gedeelte, meer dan de helft, van dit boekje beschrijft de geschiedenis van de Lingehaven en de havenactiviteiten door de.eeuwen heen.
Aan scheepstypen en aan de ontwikkeling van de scheepvaart in Gorinchem wordt in het tweede gedeelte behoorlijk aandacht besteed. Tenslotte
ziet het laatste, kleinste hoofdstukje terug op de Lingehaven 1988-1998, en
gaat dus in op de tien jaar, ter gelegenheid waarvan deze publikatie is uitgegeven.
Als geheel is het boekje een uitstekende aanvulling op deel 7 van de Merewadereeks (1984), De Lingehaven. Zeven eeuwen werken en wonen rond
Gorcums oude haven. Het is rijkelijk geïllustreerd met vaak vrij onbekende
afbeeldingen. Prijs fl. 15, verkrijgbaar bij de Gorkumse boekhandel.

JONGERE MONUMENTEN IN GORCUM - Sander van Wees. Architectuur uit de periode 1890-1960.
In haar monumentenreeks van de Stichting Merewade verscheen in september deel 6. De auteur beschrijft hierin de jonge monumenten in Gorinchem. Hij deelt ze in in woningen, scholen, bedrijven, winkels en overige
monumenten, en dat alles voorzien van tal van foto's. Zoals gebruikelijk is
ook aan dit deeltje een plattegrond van de stad toegevoegd met een fietsen wandelroute langs de meest opmerkelijke monumenten. Het is natuurlijk
een sterk persoonlijke zaak of men de behandelde en tot monument verklaarde gebouwen mooi kan noemen of niet. Er zijn enkele uitschieters,
maar de meeste komen niet boven het middelmatige uit. Een van de hoogtepunten blijft wel de rotonde van Merkelbach, die gelukkig gespaard gebleven is.
Het boekje is verkrijgbaar bij de Gorkumse boekhandels voor fl. 15.
GORINCHEM IN VROEGER TIJDEN - DE NIEUWE HOVEN - Arie Sterk,
1998. ISBN 90-5534-104-5.
Na zijn fotoboekjes over Spijk en Dalem heeft Arie Sterk zich bezig gehouden met een gebied waarmee hij een bijzondere binding heeft; hij heeft er
namelijk zijn jeugdjaren doorgebracht. Hij behandelt in dit foto-album de
Gorkumse buitenwijk ten westen van het Kanaal van Steenenhoek en het
Merwedekanaal, en soms ook nog wel iets erbuiten. Voor bewoners en
oud-bewoners van de Haarwijk, de Gildewijk, de Schutterswijk en trouwens
ook voor andere Gorkumers zijn de talloze afbeeldingen (met bijschriften)
uit het verleden een prettige herkenning. Sterk heeft zich bijzonder ingespannen om zoveel mogelijk informatie in de onderschriften bij de illustraties te verwerken, zodat daardoor de waarde van het boekje veel groter is
geworden. Zoals gewoonlijk maakt de samensteller aan de hand van zijn
foto's een wandeling door de wijken, te beginnen bij de Schelluinsevliet. Hij
besteedt niet alleen veel aandacht aan de straten en de huizen, maar ook
aan tal van bewoners. Het wijk-fotoboek is verkrijgbaar voor fl. 34,90 bij
Arie Sterk, Spijkse Kweldijk 156, Spijk en bij de erkende boekhandel
TOETERS EN BELLEN. De geschiedenis van de brandweer in Gorinchem A. Tukker, Gorinchem, 1998. ISBN 90-70674-14-9, fl. 35.
In 1691 werden in Gorinchem de eerste brandspuiten gekocht. Dat gebeurde bij de oud Gorkumer Jan van der Heyden te Amsterdam, die nationaal en internationaal van grote betekenis is geweest voor de verbetering
van de brandbestrijding. Vanaf dan wordt in dit boekje de geschiedenis van
de brandweer in Gorkum beschreven, tot op de dag van vandaag. Daarbij is
er aandacht voor organisatie, materieel, de verschillende locaties van de
brandweerposten en natuurlijk de branden. Met als laatste feiten de commando-overdracht in juni 1998 en het plan voor de bouw van een nieuwe
brandweerkazerne in 1999.

Een van de foto's uit Gorinchem in oude tijden - De Nieuwe Hoven (A. Sterk)

HET LANGEVEER, EEN OPGESCHOVEN POST IN DE MERWEDE - W.
de Leeuwerk
De steiger Het Langeveer heeft bijna een eeuw lang een belangrijke rol gespeeld in de plaatselijke scheepvaart van Hardinxveld. Daarom, en omdat
de steiger vanwege de dijkverzwaring een heel ander aanzien gaat krijgen,
besloot de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam een boekje uit
te geven over Het Langeveer. Het beschrijft twee periodes, namelijk de tijd
dat het Langeveer gebruikt werd als aanlegplaats voor de raderboten van
de rederij Fop Smit en daarna het gebruik van de steiger als bunkerstation
voor de scheepvaart.
De publikatie is verkrijgbaar bij het Historisch Informatiecentrum, Buitendams 4, Hardinxveld-Giessendam voor fl. 14,50
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