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HET STOOMGEMAAL CONSTANTIA ADRIANA EN HET 
GESCHIL TUSSEN DE POLDER DALEM EN DE POLDER VUREN 
(1 892 - 1900) 

Dr Aart Bijl 

De polder Vuren maalde sinds 1825 het overtollige regen- en kwelwater uit 
op de Linge. Daartoe was onder andere dwars door de polder Dalem het 
Vurense Kanaal gegraven. Begin jaren dertig van de 19de eeuw was de 
Vurense buitenmolen van de Hondswaard, ten oosten van het huidige fort 
Vuren, overgebracht naar de polder Dalem aan de westzijde van het 
Slijkoord. Het water liep vervolgens onder de Lingsesdijk door, langs de 
noordzijde van het Wijdschild naar een sluisje in het glacis ter hoogte van 
Bastion XI van de vesting Gorinchem. Via de Oostgracht die door middel 
van een sluisje in verbinding stond (en staat) met de Linge (bij de Vijfde Uit- 
gang) kwam het Vurense water uiteindelijk op het Kanaal van Steenenhoek. 

-L 

Waterstaatkundige kaart van de polder Dalem en Vuren (uit: Het Gelderse waterj 

Het in 1871 door de heer van Vuren en Dalem, Jan Viruly, aan de Lingedijk 
in Dalem gebouwde stoomgemaal Constantia Adriana (genoemd naar 
Viruly's jongste dochter), bemaalde in eerste instantie het Laag van Dalem 
en hielp daarnaast, indien nodig, de polder Vuren en het Hoog van Dalem bij 
de windbemaling. V o ~ r  de polder Vuren kwam het er in de praktijk op neer 
dat het water op natuurlijke wijze afliep naar de buitenmolen in het Slijkoord 
en daar werd uitgemalen richting Oostgracht (dat tussen 0,50en 1 meter 
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lager lag dan de polder Vuren). Bij uitzonderlijke situaties werd de hulp van 
het stoomgemaal Constantia Adriana ingeroepen. 
Met de verdeling van de onverdeelde rest van het testament van mr. Jan 
Viruly van Vuren en Dalem op 15 maart 1882 werd ook het beheer van het 
stoomgemaal Constantia Adriana geregeld. Onder punt ivan de verdeling 
stond dat het gemaal bliP aan de Geërfden der beide polders behooren en 
wel aan die van den polder Vuren voor 215 en aan die van den polder Dalem 
voor 3/5 gedeelte. 
Omdat deze regeling viel onder artikel 368 van het Reglement op het beheer 
der Rivierpolders in de provincie Gelderland (RRG) moest het beheer 
gevoerd worden door een commissie. Deze commissie zou bestaan uit drie 
leden en benoemd worden uit de poldermeesters, één door de geërfdendag 
van Vuren en twee door die van Dalem. Als secretaris/penningmeesterzou 
de ontvanger van de polder Dalem fungeren. De commissieleden werden 
gekozeri voor zes jarsn en om de twee jaren moest één van de leden vol- 
gens rooster aftreden. De lasten van het beheer van het stoomgemaal wer- 
den bunder-bundersgewijs over de landerijen van de polders Dalem en 
Vuren omgeslagen en op de begroting van die polders gebracht en met de 
overige polderlasten geïnd. Verder waren er bepalingen opgenomen met 
betrekking tot het inlaten van Vurens water in het Hoog van Dalem. 
De geërfdendag van Vuren koos op 2 oktober 1882 Govert de Bruyn als lid 
van de Commissie van Beheer. Door Dalem werden H. van der Giessen en 
G. de Gier benoemd. De ontvanger van de polder Dalem, J.H. Emck, werd 
secretaris van de commissie. 
De Commissie van Beheer van het stoomgemaal besloot in februari 1885 L. 
Exalto, die hoofd technisch beheer van de Zuidplaspolder in Moordrecht 
was, het gemaal Constantia Adriana te laten onderzoeken. Hij kwam tot de 
conclusie dat de bestaande zuigperspompen stotend werkten omdat na elke 
halve slag de richting van de zuigerbeweging werd omgekeerd en de klep- 
bewegingen zich herhaalden. Exalto was een voorstander van het gebruik 
van centrifugaalpompen, waarmee uitstekende resultaten bereikt werden. 
De stoommachine was krachtig genoeg voor één centrifugaalpomp. Het 
water uit de polder moest worden opgevoerd van 40 am onder het peil tot 3 
meter boven A.P. (dus totaal 3,40 meter). Voor het opvoeren van water tot 
een hoogte van 3,70 meter was 453 pk nodig. De bestaande stoommachine 
leverde 48 pk hetgeen voldoende was. Bovendien was er in het gebouw 
geen plaats voor twee centrifugaalpompen. De kosten van een dergelijke 

-pomp en de aanpassing van het gebouw bedroegen ongeveer fl.6.000. Voor 
de vier nog in bedrijf zijnde watermolens (twee Vurense en twee Hoog- 
dalemse) moest jaarlijks fl. 2.800 worden uitgetrokken. Deze molens waren 
volgens Exalto overbodig en ook niet nodig voor het uitmalen van het kwel- 
water. Naar aanleiding van de resultaten van zijn onderzoek werd in mei 
1885 het stoomgemaal verbeterd door het aanbrengen van een hevel- 
centrifugaalpomp. Het afbreken van de molens vond Michiel Viruly van 



Vuren en Dalem echter voorbarig. Men kon volgens hem beter afwachten of 
het gemaal in een jaar met veel wateroverlast voldoende kon afmalen. 
In april 1892 gingen tijdens de geërfdendag van Dalem stemmen op om van 
de dubbele bemaling (wind- en stoombemaling) over te gaan op enkel 
stoombemaling. Het polderbestuur beloofde met een voorstel te komen en 
benaderde ook de polder Vuren daarover. De polder Vuren wilde eerst het 
advies van de Commissie van Beheer afwachten. Een tussen de polders 
Vuren en Dalem ontstaan geschil over de eigendom en het beheer van het 
stoomgemaal zou de voortgang van de verbeteringsplannen ernstig 
vertragen. 
In de loop van 1892 waren namelijk geschillen tussen de polders Vuren en 
Dalem gerezen over het beheer van het stoomgemaal Constantia Adriana. 
Het polderbestuur van Dalem had op 9 mei en 13 juni 1892 aan het polder- 
bestuur van Vuren geschreven dat het gemaal niet krachtig genoeg was en 
verbeterd moest worden. Het Dalemse polderbestuur beweerde voorts dat 
het stoomgemaal uitsluitend eigendom van de polder Dalem was. Het wilde 
wel de polder Vuren in de gelegenheid stellen aan de verbeteringen bij te 
dragen. Het polderbestuur van Vuren was het daar niet mee eens en ant- 
woordde op 30 juli dat de acte van scheiding van Jan Viruly van Vuren en 
Dalem van 15 maart 1882 de basis bleef voor het.beheer van het stoom- 
gemaal. Dat betekende dat eventuele verbeteringen eerst door de Commis- 
sie van Beheer behandeld moesten worden en vervolgens door de beide 
geërfdendagen. 
Tijdens de geërfdendag van Dalem op 17 december 1892 volgde een hef- 
tige discussie tussen notaris M.F. Boonzajer (zowel privé als gemachtigde 
van W.J. Kijlstra) en mr. J.C.J. Arriëns over de mandaten van het stoom- 
gemaal. Volgens de laatste waren die bij de poldermeesters van Dalem, 
volgens Boonzajer bij de Commissie van Beheer. Notaris Boonzajer wist dit 
omdat hij in juli de deskundige op waterstaatsrechtelijk gebied, de Tielse 
advocaat en procureur A. Pijnacker Hordijk, had geraadpleegd. Pijnacker 
Hordijk was het geheel met het standpunt van de polder Vuren eens. Hier- 
mee was de discussie binnen het polderbestuur van Dalem niet voorbij. 
In maart 1893 gingen de beraadslagingen opnieuw over wie nu eigenlijk het 
beheer van het stoomgemaal voerde. Volgens het polderbestuur van Dalem 
waren dat Van Dannis en De Gier namens Dalem en De Bruyn namens 
Vuren. Deze verklaring in de notulen werd op 17 april 1893 door de polder- 
meesters ingetrokken omdat volgens hen gebleken was dat volgens een 
uitspraak van de arrondissementsrechtbank in Dordrecht inzake W.S. Praag 
op 27 februari 1887 was vastgesteld dat privé-personen onbevoegd waren 
tot het sluiten van publiekrechtelijke overeenkomsten. Hieruit werd gecon- 
cludeerd dat de polder Dalem bevoegd was de begroting van het stoom- 
gemaal op te maken. Boonzajer bleef hier sterk tegen gekant, hij was van 
mening dat zowel Dalem als Vuren dit moesten doen. De notaris kruiste 
opnieuw de degens met Arriëns. De laatste hield vol dat het polderbestuur 



van Dalem het volste recht had de begroting te tekenen, omdat er sinds 
1882 van geen aftreding of weeraanstelling van commissieleden van beheer 
iets bekend was. Bovendien stond het gemaal in de dorpspolder Dalem en 
diende het ter vervanging van de afgebroken windmolens. Het water van de 
polder Vuren werd tenslotte steeds tegen betaling door het stoomgemaal op 
de Linge uitgeslagen. De begroting werd vervolgens in stemming gebracht 
en met 53 tegen 23 stemmen goedgekeurd. Tegen waren behalve notaris 
Boonzajer ook de secretarislpenningmeestervan de polder Vuren J. de Witt 
(namens H.W. van Marle) en de boekhouder van de glasfabriek in Vuren 
J.G. Kruis (namens C.H. van Dam en C.M. Viruly). 
Tijdens de geërfdendag van Dalem op woensdag 27 december 1893 laaide 
de discussie over het beheer opnieuw op. Ook de dijkstoel van de Tieler- 
waard werd in 1894 in het geschil betrokken. Notaris Boonzajer bleef zich 
verzetten tegen de mening dat het stoomgemaal eigendom van de polder 
Dalem was. Boonzajer was goed op de hoogte van de beraadslagingen in 
de vergaderingen van de Vurense geërfdendagen. Regelmatig vertegen- 
woordigde hij afwezige geërfden, zoals bijvoorbeeld op 5 mei 1894 toen hij 
namens Michiel Viruly van Vuren en Dalem in de vergadering aanwezig was. 
Tijdens deze vergadering werd besloten zich tot de dijkstoel van de Tieler- 
waard te wenden met het verzoek art.368 van het RRG toe te passen, om- 
dat de polder Dalem stelselmatig voorbijgng aan de Commissie van Beheer 
van het stoomgemaal. Dit verzoek aan de dijkstoel werd op 10 juli 1894 
'nogmaals herhaald. 
Op 31 oktober 1894 stemde Boonzajer tegen de begroting. Gedeputeerde 
Staten van Gelderland hadden echter op 10 oktober besloten dat de bestu- 
ren van de dorpspolders Dalem en Vuren gemeenschappelijk het stoom- 
gemaal Constantia Adriana zouden moeten beheren zoals in de 
scheidingsakte was vermeld en dat daardoor de bepalingen van artikel 368 
van het Rivierpolder Reglement (de instelling van een commissie van 
beheer) daarop vooralsnog niet van toepassing waren. 



In april 1894 waren twee ketels van het stoomgemaal afgekeurd. Het pol- 
derbestuur schreef op 23 april aan de hoofdingenieur van het stoomwezen 
in Arnhem, S.L. Kempen, dat het hoopte rond september nieuwe ketels te 
installeren. Pas op 20 november werd begonnen met het uitbreken van de 
afgekeurde ketels. De polder Vuren werd daarom venocht geen water op de 
polder Dalem te laten aflopen via het duikersluisje onder de Dalemse Zei- 
ving. De hoofdingenieur van het stoomwezen had begin november toe- 
stemming verleend om de ketels tot 19 november onder minder stoomdruk 
te laten werken. De vernieuwing leidde niet tot verbetering. In april 1895 
kwamen er weer klachten over het stampen van de machine. Er volgde een 
nieuw onderzoek. 
Notaris Boonzajer stelde in de geërfdenvergadering van Vuren van 7 
februari 1895 voor mr. A. Pijnacker Hordijk uit Tiel te consulteren over de 
verdere behandeling van de regeling van het beheer van het stoomgemaal. 
Dit omdat de polder Dalem het medebezit van Vuren steeds ontkende. Zijn 
voorstel werd aangenomen. Pijnacker Hordijk adviseerde het polderbestuur 
van Vuren het aandeel in de bemalingskosten van het stoomgemaal te 
betalen. In augustus 1895 werd G. de Bruyn eervol ontslagen als polder- 
meester van de polder Vuren. Zijn plaats werd ingenomen door Jan Viruly 
van Vuren en Dalem die tevens tot lid van de Commissie van Beheer van 
het stoomgemaal Constantia Adriana werd benoemd. De spanning tussen 
de polder Vuren en de polder Dalem liep geleidelijk op. 
De polder Vuren sloot op 21 november 1895 een uitgebreide overeenkomst 
met H. Pellikaan uit Gorinchem voor het onderhoud en de betimmering van 
de beide watermolens voor de periode 1 januari 1895 tot 30 juni 1900 voor 
fl.lOO per molen per jaar. Een op verzoek van de Commissie van Beheer 
uitgebracht rapport van De Vries Robbe over de noodzakelijke verbeteringen 
aan het stoomgemaal, werd door de geërfdendag van Dalem op 27 decem- 
ber 1895 voor kennisgeving aangenomen. Men wilde eerst het oordeel van 



de polder Vuren horen. Het polderbestuur van Dalem stuurde het rapport 
met de begroting door naar het polderbestuur van Vuren, met het verzoek 
om goedkeuring. Opnieuw ontstond er vertraging in de besluitvorming 
wegens het nog niet opgeloste geschil tussen de polders. 
De polder Vuren wendde zich op 23 februari 1896 opnieuw tot Pijnacker 
Hordijk met het verzoek om advies wat te doen nu de Dalemse leden van de 
Commissie van Beheer van het stoomgemaal geen notulen wensen te 
maken en ook geen rekening in september en begroting in februari aan 
Vuren hebben overlegd. 
In het kader van een ontwerp voor de verbetering van het stoomgemaal had 
De Vries Robbk uit Gorinchem tevens een ontwerpreglement van Beheer en 
Gebruik van het stoomgemaal opgesteld. Dit reglement werd door de polder 
Dalem op 10 april 1896 aan het polderbestuur van Vuren gezonden. De 
geërfdendag van Dalem ging op 29 april zonder stemming akkoord met het 
ontwerp. De geërfdendag van Vuren zond het voorstel voor advies door aan 
Pijnacker Hordijk. 
De polder Dalem had haast omdat er dringend verbeteringen aan de bema- 
ling nodig waren. De Dalemse leden van de Commissie van Beheer hadden 
op de geërfdendag van 29 april al plannen voor buitengewoon onderhoud 
aangeboden, namelijk de vernieuwing van de stoommachine. De voorzitter 
vermeldde wel dat het commissielid voor Vuren, Viruly, niet aanwezig was 
geweest op de commissievergadering en het ter ondertekening toegezon- 
den plan nog niet had geretourneerd. Maar zij verzochten de geërfden van 
Dalem vanwege de dringend nodige verbeteringen alvast goedkeuring aan 
het plan te hechten. Met algemene stemmen werd het plan goedgekeurd. 
Een dag later ontving het polderbestuur van Dalem een brief van Jan Viruly 
van Vuren en Dalem waarin deze schreef zich onbevoegd te achten de 
plannen te tekenen voordat aan artikel 6 van het reglement van beheer van 
dat gemaal was voldaan (namelijk dat beide geërfdendagen akkoord waren 
met de maatregelen het gewoon beheer te buiten gaande). 
De polder Dalem wendde zich op 11 juli 1896 tot de dijkstoel van de Tieler- 
waard met het verzoek om maatregelen te nemen om problemen bij de uit- 
maling van de polder Dalem te voorkomen. De dijkstoel schreef op 13 
augustus aan het polderbestuur van Vuren dat Dalem van goede wil was en 
verzocht Vuren om tot een oplossing te komen. Het polderbestuur van Vuren 
antwoordde dat het gebrek aan samenwerking niet aan Vuren lag maar aan 
Dalem, dat het mede-eigendom en beheer van het stoomgemaal van de 
polder Vuren niet erkende. Ook Pijnacker Hordijk adviseerde de polder 
Yuren niet akkoord te gaan met het Dalemse ontwerp. In het ontwerp- 
reglement was alleen uitgegaan van stoombemaling en werd de Commissie 
van Beheer uitgebtpid tot drie leden voor Dalem en twee voor Vuren. 
De geërfdendag van Vuren besloot de polder Dalem op 27 oktober te ant- 
woorden dat op grond van art. 368 van het RRG er geen recht bestond 
nieuwe reglementen te ontwerpen. Het ontwerp werd dus niet in overweging 



genomen. Ook het gecombineerd college van de Tielerwaard onthield zijn 
goedkeuring aan de plannen voor het stoomgemaal. 
Op 5 september 1896 was de bliksem in de schoorsteen van het gemaal 
geslagen, waardoor deze van boven tot onder scheurde en instortte. In ver- 
band met de te verzekeren waarde maakte Johannes de Bie uit Gorinchem 
eind oktober een schatting: 
- machinegebouw, waarin woning machinist 
en ketelgebouw fl. 7.500 

- gemetselde schoorsteen en bliksemafleider 700 
fl. 8.200 

- ijzeren bedekking voorkolk met windwerken 600 
- ketelbemetselingen 900 

1.500 
- machinebenodigdheden bestaande uit gereedschap- 
pen, oliën, vet, kast, ledikant etc. 250 

- kolenloods met rasterwerk, loopbrug naar de dijk 
en het privaat (wc) 600 

- voorraad kolen (afzonderlijk verrekerd), machine 
met ketels, geleidingen en verdere aanhorigheden 15.000 

berekend zonder fundamenten fl. 25.500 
Het gemaal werd vervolgens op 2 november voor fl.27.000 verzekerd. 
Op 27 maart 1897 zond de Commissie van Beheer van het stoomgemaal 
Constantia Adriana een rapport van de civiel-ingenieurs J. van Hasselt & De 
Koning uit Nijmegen over de verbetering van de stoommachine en de 
wateríoop van Vuren aan de geërfden van de polders Vuren en Dalem. 
In het rapport gingen de ingenieurs er van uit dat de totaal te bemalen 
oppervlakte in de polders Vuren en Dalem 1105 hectaren bedroeg, waarvan 
voor Vuren alleen 450 hectaren. Als eis voor een goede bemaling gold dat 
een stoomgemaal 20 centimeter regenval per maand in 25 dagen uit moest 
kunnen malen. Het kwelwater werd geschat op 50 liter per seconde en per 
kilometer dijk, hetgeen betekende dat de totale hoeveelheid kwelwater 7 km 
Ci 50 liter, totaal 350 liter bedroeg of 0,35 kubieke meter per seconde. Samen 
met de regenval moest dan ongeveer 82,38 kubieke meter per minuut wor- 
den uitgemalen bij een maximale opvoerhoogte van 4 meter boven A.P. 
Volgens de berekeningen was daar 55 pk voor nodig. 
Van Hasselt & De Koriing adviseerden twee Cornwall-ketels met één vuur- 
buis van 7 meter lang en 1,5 meter middellijn aan te schaffen, de bouw van 
een nieuwe schoorsteen en een verlenging van het ketelhuis. Daarnaast zou 
het Vurens Kanaal verruimd moeten worden en naar het stoomgemaal wor- 
den afgebogen, tevens zou ook het water van het Hoog van Dalem daarin 
moeten worden geleid. De verruiming van het Vurense Kanaal hield in dat 
de watergang vanaf de binnenmolen tot aan de Dalemse Zeiving uitgediept 
moest worden, vanaf de Dalemse Zeiving tot de buitenmolen verbreed en 
verdiept en vandaar tot het einde van de Tiendweg alleen verdiept. 



~ . 

Da &titres der da don I'nm en Dad*wi, rBnming p e n d e  raii (s 
dìer p b ,  mapticval 21 Dsci?mber lh98, f l  Jiraurrî I b W ;  1%bbbn~arl 

i m I f  en rui 4 ,mmti t*, 18 FM 1 
l&lf"lm gd6k011d  ha UNO in de pnia 0 
13 Jiui 1199, &. UC m 13 b'ukuiii laIX". i=,

4 n  o r o ~ k o m c oa u  ia p l ~ )iwalge&: 

OVEREENKOMST 
mridasn de PoIdsn VVBEB air W B H .  

M M  1. '('olgcm dsanrr dosc den Cttiei-Iyrninu J, PC Koxrro ta A'- op((rPuiLk Ln 
&km w d n  ranradcnl a i  varl~tard: 

n. lc, k puWm Q. IkcIw ia ù p & m  kkiws*d .orrwerktw Owibillr Alrir. 
i de nqeq -mi *< i\nin l r n i c  k l .  tilei. tot L r Lir w.*. ttít 
dm polder Icuar ou Ju amchine, nui 54 ii~(Ed h t i I  NUI(C+ Pwtwrnhr. 

Anibr(& k & n a u d u d n g J i n r P c L b o h w c i i I r k i i l . w i d n . h r w k m ~ d c i ~ I k ( r r  
t. b u i ~ n w i d ~ ~ n  n g d q t .  De binoao+iadrcilrnrbi mo denm d n  pokk l i rm d 

8"r I'ww bigil  ioJ*aa, tutdrt tor boomhliq tm Gourlden TUI clra H e r  h,mldamdm (6 
a i r , d n t d & n s d # n i t i n n u t ~ d k ~ r S I .
Bu +rop~of r r rkuqdamobwWwrde~I iPM. .~tenme' laui a  boboomn. 

ak.pold.run fctken 

Ar#ik*8. h&r o i a o d c n l t g r c p h t ~ h w d ~ d & d d i r r o r b P r s R b k ~ ~ &
ruker, tonr rowa h pk+n arjn h Jr pddPr ILtlrn, bokfn(i?I'ummk W e n d  M 
kiwlwrrk in L71* Ihpdp e. wunien n i a w  @&t: 

n saii bod m a  ~ u i t d o ~ k e ri i  h a  w b& td*rt<aal p d  Back D X.. 80, 
b. ecu bril in &n uit- rr lwt hrldn*lporad M»b' h". W, 
e. rsi b u l  k *n I&! r b a r b e m  w%, 
d. cai hl{ida Borarar  dwameg , .  
c. m bed mat glmm tot pimtsing -n rkJhih ia den TiTlcriwq à a  giikak. weg, 
ri - W i t  in 1. * i a * e  *rmn L-1 in iici í.ingmi)it -3dew wM ni dit 
i i r i b l e i i ~ L l u m i a d a ~ k w l ~ d w I ) . l . o u c h a r o w m e & n ,  

g. ca 0~~ d d r b d d  ea txiaig at&a hg3 beuhacíhg T r a  d c m m p h  aic dunw 
beloud~g&t*omnkerinpn huga dc IfPrh W e  tegenotar bcr Cwt Bmn. en *er hion ma 
h a e n p i c a  ma dr &$b nli k l'umnoki i e l  tcpmvar  wrd n w r k  LeieWlng; h 
hrriltc --diu,«tmuâr*- ~ s ~ n . o i i r ~ r j r r e o r a ~ ~ ~ - r m ~ ~ ~  
juar - u8 hct rboehisr rrn ISim, ter r//.sr buunfceling n w h t  b i u k ,  dero)*s mor 
m H m  M Pk w gvn* n m i p * , * r d w  i. 

C, cea kmrnuudjs o het k n b d  k t i a  k' S.. 4 I X  in (kl gemetdh  boren+ me 
dun olm op het ~ h n i a lprnd t3cct10 P K% 9 l ,  

i. der kidi TM bukom duur Lel luJKJnrl porc@el &*ie U S .  I I .  
V- xIQm"fmru*- àa nni*ibma r,innilaIian,zul~ih**.. 
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bebilvr in dc n\ulhírl rati don ).uri?~lrhonbuitlnii»kn vabrin yeca r ~ u k r i n g s ad n pkiaBt en 
komen b ~ ni kudrzhd mw d& dir&liri~r*ka l& rr* dra +&r mrt-. 

Adkd I. Xn n~lttdingmn iq hkww genoade wcike* 4,b e b h  las Limiwmeür, 
het rrter r i i  dcn pnWw f i trrn rit ht lierwo bnud Jwo J@heul im Go Tiiad+eg wbg dm 
gijltlehti weg ep 1,f n g  nin Ddcm kgar. 

II, iad.eh, diikar Y har kbtml perceel &crisG J*, l a  r o d t  hloJotss, icyr 

HuX ui O*irfd@n van Jrpdùn liir pbbken k.  de b h g  ?t.W dt hun z 
hiecri WW b r  de h 1  in dm Twril-~ M dan Spdkrbai mg TOWb&,rum 
gem* r.ik nn -d r * *i -e ten m P&.niar mm b 
polder Bdsn gedicbt.

Xahr webbr u n  GcdrCden tm clsa plrlcr i*nn ~@WII Let t o a  bui )Jas b, dir M 
dwuit bmid w&rra&rda t a a o o J i d . o r d e r ~ l r h c l d i i k . r b ~ h r t W p c r e c c l d c Q k O  ,S'. i n  op hct h g  tmn Ihlem wordt gebrucht, dra brntund de nnkygmp~tra bLiy van 
D o k  op ui rrduibdier e i  M i u  y b w h t  ibd~ h ('iv(el-Ing&mt J. OU Koriru b . t î i  
~ I i g c h k s r u i h ,w i . r i ~ ~ o p d r t p b Y i c t , 4 w r p r t i i m ~ ~ l o i ~ ~ r l r t
onineeiwcmniinii3op bet remeti van &a me4 pmde barn, door &n baosrahter mdrr *i- pbkd
de v111mrr &hmnûr&wrt,te bawmim, rwat aodi w l d ra b t  V a n d  miw. 
d m  d a ~ d ~ * . ~ t i . ~ ~ w - i ~ w ~ b : ï a ~ ~ ~ . r t ~ +
doen PRou)en, wam* 11md ~ i k ~ r  hail tnn alm bq dcawordt m m o p  ddoar oen gdclgb
BlxJkuàen r r g  en druu htdaIunedc die in dm Burewas Jrrnwq ndm rarrij l*d aa & 
& d o o r  0ntlh.E qMingm ten p- rnn het P d b k \ p r  v u  A h  -t. 



-4rfik.d 2. AIiu foiitcl vns oemb dourtclliy &r Liermor gttnocmdo werken, odi +on dic bij nmh1. I  
hducld, bnercna dio van cventoil?le wtcigonlnyen kumm hin 11uhrun I& pohlars, Fjeondwimcn Y-
clk L r  pilduri, banuodigd i w r  afgrwinyl d lurgiig nin gnad, d  n  koibaluos a fp t1~11.  bmourdrm 
h ~ d r adlc Ju wzturyngen dobr uoryrlng van.tumpko&te, imtcigcndo et ogii.tanu grund rerkr(llZPn. 
whirdt gtntrlit het ctgcndnm te +i n van dima puidur aan wolken du wtrturgunung bhwi t .  

dr*til*l b. Eik dor pldedkwtaron hauft bet nvbt en i s  verplicht de ûbmmnuichinc in werking te 
docm nollen ou buudua wanmaer Let dit voor ~ i j n  pnldcr n 4 i g  11ebt. De dionuungannd-a -en hl-
mtiaton Jour dun m b i n i e t  run h a  itcnmgemonl onvcrrijld worden op+pvolgd.

n~tilrl7. can cveoluacl dcfecr gn d e r  Stooiacruichiae 18 de polder 15vpr iarpiiobt den otdait- 
duikct in der Z w a n g  bij h u  kubdriul pcrcucl &tic D S*. (i* IC #luiten, L$ pbrekc  Licruen 
hut Puldorlutrtuur run Ihilrm het nwht schotlalkon R> pluatwu w bet kunihrerk I r  den Tiendveg. 
GcnuomtJe ~~blriltduiker d n t  dwr de n u c h i u ~  o :wordt gcopcnd of de rhutlulkon vc~rs-ij~lr~nl, up ondew 
rum waler iu de r r . t c n b u l i a g  w d t  nwnien. 

Artikul n. 0d.r brleew. riw CuuMierr. m,, hut Stontngwwrl *m t** Indn run bn'dn p l h r  cg!#: 
n. h a  andrrhwd on do banialinpkosrou van <lil ciicuwc ütoo~nnuehinu mct diilrrL[JIieboowad. ((obouwn, 
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Omirr W m v  run bet m n n r  am p M d r  I ' n m  ar INUI- run Im*eIe +inr rij* alle k e n  rpi 
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u. het Vunarhe of Li7auwa hm4 rot imn hot kumtm~rkin dun Tïcndwcg. vna d r e l t  pnnt het 

bohcec en d e r h o u d  der w o t o r m n ,  g o l w n  in kt l y m n  h l u r n ,  u k  na &mlver vtrbe-
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verrangen door rcu qwm h s i l  Jr WOL.^^ ia nnikel 4 d m r  uvomabrn* dan g e l k  omtrcat 
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Arii1~l 1'1. >Mi morer hl9 Kieuao h n i u i  cn de murbazom doarvrui, door do buitenwerking 
Jelling rnn dom L u i t e r i . i m l a u t ~ r d u in den rurvnlp  pa dienst maw doea ~ l ec o k r p n ~ ,koscn de 
npbrsiytun dwrvhn, mct aitmt,i,ndmin~van die xrlkc .isds ikur &n pulùcr M- *n g a n u c i ,  tem 
roordn>lo rum don ohtor ficriw. 

Arlil.cl It. &F zwver dauw dme ar-nl«imnt'dunrvllii ntct rudt @ocek.~ ,  beít r u  k& al 
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Ook de totale bemalingskosten werden aan een ondenoek onderworpen. 
De gemiddelde bemalingskosten in de periode 1882-1896 hadden per jaar 
bedragen: fl. 3.440,41 
de kosten van vier molens 2.000 
totaal fl. 5.440,41 
exploitatiekosten voor het nieuwe stoomgemaal werden 
geschat op: 
salaris machinist fl. 520 
" stoker 312 
" hulpstoker 60 

assurantie 1 O0 
recognitie Alblasserwaard 5 
steenkolen 1500 hl á fl. 0,70 1.050 
takkenbossen, petroleum, olie, 
poetskatoen, zeep, soda, pakking, 
schuurpapier etc.etc. 450 
onvoorzien 143,41 

fl. 2.640.41 
raming jaarlijkse bezuiniging fl. 2.800 
hetgeen er zeer gunstig uitzag voor de geërfden. 

Op verzoek van de commissie beantwoordde De Vries Robbé een aantal 
vragen. Hij verrichtte daartoe onderzoek naar het gebruik van de stoom- 
gemalen in de polders Asperen en Nieuwland. De Vries Robbé vond voor 
het nieuwe gemaal van de polder Vuren en Dalem evenwel het vergroten 
van het ketelhuis en een nieuwe schoorsteen niet nodig. Hij wilde in overleg 
met Gebrs. Stork uit Hengelo twee hevelcentrifugaalpompen met een opvoer 
van 2 x 55 = 110 m3 per minuut plaatsen en de capaciteit van de ketels vin- 
den in de breedte in plaats van de lengte zoals Van Hasselt & De Koning. 
Ook hij kwam aan een jaarlijkse bezuiniging van ongeveer fl. 2.800. 
De kosten van de nieuwe installatie, inclusief het verbreden en verdiepen 
van de watergangen werden op fl. 40.000 geraamd. In mindering daarop de 
verkoop van de vier molens fl. 2.000 en de oude machine fl. 1.000. In totaal 
fl. 3.000. Hetgeen betekende dat fl. 37.000 geleend zou moeten worden 
tegen 3,5% per jaar. Men zou de fl. 2.800 bezuinigingen kunnen bestemmen 
voor aflossing en rente. In dat geval zou het nieuwe gemaal in 18 jaar vrij 
zijn en de kosten jaarlijks met fl. 2.800 dalen. 
De geërfdendag van Dalem besloot op 28 april 1897 het plan van Van Has- 
selt & De Koning onder voorbehoud goed te keuren. Het vlotte inmiddels 
nog niet erg tussen de polderbesturen van Vuren en Dalem. De zaak sleepte 
voort zonder dat het gemaal verbeterd werd. Het polderbestuur van Vuren 
verzocht op 13 mei 1897 Pijnacker Hordijk een ontwerpverklaring op te stel- 
len waarbij de polder Dalem verklaarde alles wat bepaald werd in de 
scheidingsakte van 15 maart 1882 te zullen erkennen. Dit omdat de 
verhouding met de polder Dalem aan het verbeteren was en er geld nodig 



was voor de verbetering van het stoomgemaal. De geërfdendag van Vuren 
besloot vervolgens op 14 juli 1897 dat, op voorwaarde dat de polder Dalem 
de acte van 15 maart 1882 zou onderschrijven, de vereiste toestemming te 
verlenen aan de Commissie van Beheer van het stoomgemaal om een 
uitgewerkt plan te laten maken voor de verbetering van het stoomgemaal. 
Eind 1897 werd Van Hasselt & De Koning opdracht gegeven een uitgebrei- 
der rapport op te stellen. Op 10 januari 1898 verklaarde Pijnacker Hordijk dat 
de polder Dalem op 29 december 1897 had voldaan aan de voorwaarde die 
Vuren had gesteld. Het polderbestuur van Vuren werd door de geërfden 
gemachtigd met dat van Dalem in overleg te treden over het bemalings- 
vraagstuk. Op diezelfde 10 januari 1898 besloten de geërfden van Vuren 
hoogstens fl. 800 krediet aan de Commissie van Beheer te verstrekken voor 
het instellen van een nader onderzoek naar de bemaling. 
Op 3 november 1898 zond de Commissie van Beheer, bestaande uit Viruly 
van Vuren en Dalem, G. de Gier en W. van Dannis, het bestuur van de 
polder Vuren, vertegenwoordigd door voorzitter Viruly van Vuren en Dalem 
en secretaris De Bruyn, en het bestuur van de polder Dalem, vertegenwoor- 
digd door voorzitter G. de Gier en secretaris J.H. Emck, het ontwerp Verbe- 
tering Afwatering van de polder Vuren, een rapport van W. de Vries Robbé, 
een overzicht van een eventueel te sluiten geld1enin.g en een ontwerp over- 
eenkomst tussen de polders Vuren en Dalem aan de geërfden van de 
polders Dalem en Vuren. 
Bij nader onderzoek bleek het peil van de polder Vuren volgens de spijker 
aan de binnenmolen (grote molen) te liggen op 0,24 meter boven A.P. en 
het peil aan het stoomgemaal 0,50 meter beneden A.P., een verhang van 
0,74 meter. De duiker onder de Dalemse Zeiving moest niet alleen vergroot 
worden maar ook voorzien van een schuif om de afloop van water te kunnen 
verhinderen wanneer het stoomgemaal buiten werking was. 
W. de Vries Robbe was de generaal-agent van de firma Gebrs. Stork & Co 
uit Hengelo. Volgens zijn rapport van december 1895 had het stoomgemaal 
Constantia Adriana in de periode 1885-1890 gemiddeld 1314 uur per jaar 
gewerkt met een gemiddelde opvoerhoogte van 1,455 meter en een kolen- 
verbruik van 157 kilo per uur. Bij de plaatsing van twee centrifugaal-pompen 
van ieder 40 m3 kubieke meter vermogen kon per jaar ongeveer fl. 3.100 be- 
spaard worden. Om alle kosten te dekken zou een geldlening nodig zijn van 
fl. 50.000. Door een verhoging van de polderlasten met een gulden en 
gebruikmaking van de jaarlijkse besparing zou men in 18 jaar hiervan af zijn. 
Een van de belangrijkste bepalingen van de ontwerpovereenkomst tussen 
de polders Vuren en Dalem was dat geen van de polders het recht had zich 
van het gemeenschappelijk eigendom van de nieuwe machine te ontdoen 
zonder goedkeuring van de geërfden van de andere polder, waardoor de 
hierop betrekking hebbende bepaling, voorkomende in de acte van schei- 
ding van 15 maart 1882 kwam te vervallen. 



De geërfden van Vuren besloten het polderbestuur van Vuren te machtigen 
tot het aangaan van een overeenkomst met de polder Dalem, voorts de 
Commissie van Beheer van het stoomgemaal te machtigen tot een onder- 
handse aanbesteding van het stoomwerktuig, tot een publieke aanbesteding 
van de verbetering en de veranderingen van de Vurense watergang en tot 
het aangaan van een geldlening van fl. 501000 tegen hoogstens 3,5% rente 
per jaar. 
Wel stelde de polder Vuren zich op 28 december 1898 nog eens bij de 
secretaris van de Grote IJpolder in Haarlem op de hoogte van de verbete- 
ringen daar aan het stoomgemaal door W.C. en K. de Wit. Behalve enkele 
kleine aanmerkingen gaf alleen artikel 6 van de overeenkomst tussen de 
beide polders nog aanleiding tot een meningsverschil. Op verzoek van de 
polder Vuren werd uiteindelijk en is verplicht toegevoegd waardoor het arti- 
kel kwam te luiden: elk der polderbesturen heeft het recht en is verplicht de 
stoommachine in werking te doen stellen en houden wanneer het dit voor 
zijn polder nodig acht. In mei 1900 zou de overeenkomst definitief getekend 
worden. 
Van Hasselt & De Koning zonden op 16 maart 1899 een prijsopgave voor de 
levering van twee machines met twee hevelcentrifugaalpompen en twee 
ketels: 
-H. Paul, Leiden fl. 31.600 
-W.C. en K. de Wit, Amsterdam 31 .O00 
-Louis Smulders Co, Utrecht 23.900. 
Zowel het polderbestuur van Dalem als van Vuren waren niet voor gunning 
aan de laagste inschrijver maar kozen voor de Engelse machine van John & 
Henry Gwynne uit Londen, waarvan De Wit vertegenwoordigers waren. Op 
1 juli 1899 verzochten de beide dorpspolders Gedeputeerde Staten vergun- 
ning om het stoomgemaal te verbeteren. 
In een later stadium moesten Gedeputeerde Staten ook toestemming verle- 
nen om de geldlening van fl. 50.000 naar fl. 60.000 te verhogen, met een 
jaarlijkse afbetaling van f1.3360 aan rente en aflossing. Het geld werd 
geleend van mevrouw Dirkje Smit uit Alblasserdam.~,De verbetering van de 
Vurense waterloop werd verricht door J.G. Swets uit'Hardinxveld, die daar- 
voor fl.15.779 in rekening bracht. 
Tijdens de periode dat het stoomgemaal buitenwerking was, moest de 
bemaling plaatsvinden door de watermolens en verder met behulp van 
locomobielen die voor minstens 100 dagen gehuurd moesten worden. Th. 
Verhoeven uit Utrecht leverde twee locomobielen met twee pompen tegen 
acht gulden per dag, exclusief de kosten voor het opstellen, afbreken, 
vervoer en bediening. De bemaling met locomobielen werd op 1 oktober 
1899 ingesteld endeed tot 29 januari f900 dienst. Het metseiwerk aan het 
gemaal werd verricht door J.J. Buller Johsz uit Gorinchem voor fl.4.325. 



Kaart uit 1898 

De oude ketels, machine en pompen werden voor fl. 2.000 verkocht aan 
C.U. Hummelinck in Vlaardingen. De Hooglandse- en de Schommelmolen 
werden voor fl. 1 .O00 onderhands verkocht aan J.W. Thobé in Dordrecht. De 
onderhuizen werden gereserveerd en in huur afgestaan aan W. van der 
Giessen en J. van Willigen, voor de prijs van fl. 0,25 per jaar met ingang van 
1 juli 1901. De huur zou worden beëindigd met de dood van de molenaars 
en hun echtgenote. Van der Giessen of zijn echtgenote kregen verder met 
ingang van 1 januari 1903 tot aan hun dood fl. 50 per jaar, J. van Willigen tot 
zijn dood fl. 25, omdat zij de dupe geworden waren van de verbeterde be- 
maling. Ook de polder Vuren zorgde voor zijn molenaars. H. van Es ontving 
fl. 25 per jaar voor het openen en sluiten van de verschillende duikers. 
Omdat de molens in 1900 nog niet waren afgebroken kregen beide mole- 
naars een gulden per etmaal indien er gemalen moest worden. H. van Es 
kreeg na 42 jaar dienst per 1 januari 1900 eervol ontslag. In juli werd het 
onderhuis van de Vurense buitenmolen verhuurd aan Arie Marinus van Es 
voor tien gulden per jaar. In april 1901 besloot de polder Vuren de binnen- 
molen te verkopen en het onderhuis te  laten staan voor de molenaar. Koper 
werd voor fl. 675 A. van der Weg uit Dordrecht. 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 1900 werd een proefbemaling 
gehouden met het vernieuwde stoomgemaal Constantia Adriana. Volgens 
het rapport van J. van Hasselt & De Koning was er uitstekend werk geleverd 
en bezaten de polders Vuren en Dalem een prima bemaling. 

Bronnen en literatuur: 
Archieven van de polders Vuren en Dalem (in het Archief van het polderdistrict Tieler- 
en Culemborgerwaarden in Geldermalsen) 
A. Bijl, Vuren, een arrem land? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal, 
Vuren, 1990 
A. Bijl, Het Gelderse Water. Waterstaatkundige en sociaaleconomische ontwikkelin- 
gen in de polders van de westelijke Tiele1waanl(1809-1940), Vuren, 1997 



Twee afbeeldingen uit: ~ o a n n i s  Luiken, Des menschen begin, midden en einde. Links De Boog en rechts De Koot. 
Bij het kootspel werd geworpen met koten (=beentjes van het eerste vinger- of te !enlid van een rund). Het was met name de 
kunst om de koten zo te werpen dat deze op de vlakke zijde terechtkwamen. 



TOT GROOT PERYCKEL VAN DIEGENE DIEDER PASSEREN ... 
Maatregelen tegen de baldadige jeugd in de zeventiende eeuw 

Francis van den Berg 

Baldadigheid van de jeugd is van alle tijden. Om de hedendaagse problema- 
tiek te kunnen relativeren is het daarom wel eens goed om te bezien hoe de 
overheid hier in het verleden mee omging. Onmiddellijk valt daarbij op dat 
repressie indertijd het enige middel was om de overlast te bestrijden. 
Het zeventiende-eeuwse Publicatieboeck van het Gorcumse stadsbestuur' 
bevat tal van voorbeelden hiervan. In de periode van bijna een eeuw (1600- 
1693) waarover het register loopt werd maar liefst 22 maal een verordening 
afgekondigd met maatregelen tegen de baldadigheid of insolentie van de 

' jeugd. De jongeren moeten dus behoorlijk wat problemen hebben veroor- 
zaakt, anders zou het stadsbestuur zich niet zo regelmatig geroepen hebben 
gevoeld om er iets tegen te doen. 
Formuleringen als ... tot groot peryckel van diegene dieder passeren * of ... 
dat alle eerlicke burgers ... de marct moeten ongefrequenteert ende 
onbegaen laten ofwel slechts mit vreese van eenich leef ... te vercrigen 
d'selve gebruycken doen ons inderdaad het ergste vrezen. 
Wat voerden de jongeren uit dat zo bedreigend was dat anderen de markt 
niet meer durfden te betreden? Telkens terugkerend is de overlast van het 
spelen van spellen waarbij geworpen werd met koten, kolven, stenen enlof 
tollen4. Deze spellen ontaardden blijkbaar nogal eens in het (gewild of 
ongewild?) bekogelen van voorbijgangers. Ook sneuvelden er regelmatig 
ruiten van de gebouwen rondom de plaatsen waar gespeeld werd. Dit was 
vooral rondom het stadhuis, de kerk en het kerkhof. Op deze plaatsen werd 
het spelen van dit soort spellen dan ook verboden. 
Verder werd in 1620 en 1623 het werpen met sneeuwballen verboden5. Ook 
dit winterse spel was blijkbaar zodanig ontaard dat zowel mannen als in het 
bijzonder vrouwen en meisjes de straten niet meer gerust konden gebruiken. 
En dat bovenop de andere ongemakken die de sneeuw al met zich 
meebracht! In een andere, ongedateerde, verordening werd het bovendien 
verboden bij sneeuw of ijs met sleden te rijden op de markt, rond het stadhuis, 
de kerk en het kerkhof en op de bruggen in de stad6. 
Bij bovengenoemde spellen kunnen wij het ons nog voorstellen dat het onge- 
lukjes waren wanneer voorbijgangers geraakt werden of ruiten sneuvelden. 
Een andere vorm van overlast waartegen in 1619, 1622 en 1624 een verorde- 
ning werd afgekondigd kan beter betiteld worden als kattenkwaad. Hierbij ging 
het om het bij avond en ontij bespatten met water van yrouwen en anderen. 
Dit gebeurde zowel op straat als in de huizen en winkels . 
Het is opvallend dat veel baldadigheden zich afspeelden rond de kerk. 
Hierboven kwamen wij de kerk en het kerkhof al tegen als plaatsen waar de 



genoemde overlast werd veroorzaakt. Een ander voorbeeld is het verbod op 
het bij dag of bij nacht zijn gevoeg doen tegen het stadhuis, de vleeshal, de 
kerk, de Engelse kerk of de kapel8. En zelfs in de kerk was men niet veilig 
voor de baldadige jongeren. In 1628 en 1640 werd het hen namelijk verboden 
nog langer bij trouwdiensten of 's avonds bij het spelen va; het orgel in de 
kerk te schreeuwen, razen, tieren en smijtentop de bancken . Of deze balda- 
digheden te maken hadden met een gebrek aan eerbied voor de godsdienst 
of dat het gewoon kwam doordat de kerk in het centrum van de stad stond, 
laat ik hier maar in het midden. 
De hierboven beschreven overlast lijkt allemaal nog tamelijk onschuldig van 
aard. De jongeren vertoonden echter ook wel meer vandalistisch gedrag. Zo 
werd het de jongens in 1637 verboden zich in troepen te verdelen en elkaar 
met stenen te bek0 elen. In 1656 en 1692 werd dezelfde verordening nog- 
maals afgekondigd1? In 1666 kwam daar nog het verbod bij om met knuppels 
of stokken over straat te lopenq1. Deze hulpmiddelen werden eveneens door 
de jongens gebruikt om elkaar te bevechten. 
Dat het ook daadwerkelijk wel eens misging met dit soort spellen blijkt bijvoor- 
beeld uit een getuigenis van 14 februari 1652 in het oud-rechterlijk archief1'. 
Daarbij verklaarde Jan Jacobsz dat hij had gezien hoe vijf jongens, voorzien 
van rieten pijlen en houten bogen, zich op de wal bij de Dalempoort hadden 
verdeeld in twee groepen. De ene groep noemde zich de Schotse, de andere 
de Waelen. Vervolgens waren zij elkaar gaan beschieten met de pijlen, maar 
al snel was een van de jongens gevallen, roepende mijn ooch, mijn ooch. 
Daarop snelden de andere jongens naar hem toe en zeiden loopt al u best 
naer huys, u vader is eene smit, die sal 't er met eene spijcker wel uyt doen. 
Het spel was nu blijkbaar niet leuk meer, want de jongens gooiden hun bogen 
over de wal en liepen daarna samen de wal af. Hoe het met de arme 
gewonde jongen is afgelopen vertellen de bronnen ons helaas niet. 
Een ander voorbeeld van vandalisme is te vinden in een verordening van 
1683. Daarin worden maatregelen aangekondigd tegen het kapot slaan van 
de glazen van de lantaarns in de stad, alsmede tegen het uitblussen en 
wegnemen van de lampen13. In een verordening van het daaropvolgende jaar 
is sprake van brutale jongens die, wanneer zij worden aangesproken op hun 
kwalijke gedrag, zich seer moetwillighlijck ende boosaerdigh koomen aen te 
stellen, met drijgen van haer off derselver glasen met stenen uyt te werpen, 
gelijck mede door de voors. jongeren de publique straten werden ge- 
schonden, de straetstenen ende kajen door treckleren ende andere balda- 
dighheden uytgetrocken ende gebroocken, mitsgaeders het klappen met de 
swepen op de mart ende langhs de stratenq4. 
Welke maatregelen stelde het stadsbestuur nu in tegen al die overlast van de 
jeugdigen? Zoals gezegd werd het h m  verboden zich nog langer met hun 
speeltuigen op te houden op de plaatsen waar zij overlast veroorzaakten. Om 
hen weg te houden van het gebied rond het stadhuis werd het bovendien ver- 
boden om onder de galerij of aan weerszijden van dit gebouw etenswaren als 



koekjes, krakelingen, boekweitkoeken, appels, peren en kastanjes te koop 
aan te biedenq5. 
Wie de verordeningen overtrad, moest zijn hoed of muts afstaan aan de die- 
naar van de drossaard, die deze naar keuze kon vernielen of zelf behouden. 
Bovendien moest er een boete van drie karolusgulden betaald worden door 
de ouders of verzorgers van de betreffende jongeref6. Deze straf stond ook 
op het gooien met sneeuwballen17 
Verder werden er wisselende andere straffen afgekondigd. Volgens de veror- 
dening van 1640 zouden de jongeren worden opgesloten in het 
Braeckelhuysken of Brakelsgat,totdat de boete door hun ouders was betaald. 
In 1661 en 1665 werd bepaald dat de betrapte jongeren voor 24 uur 
opgesloten zouden worden18. 
In de verordening van 1619, die opnieuw werd afgekondigd in 1622 en 1624, 
werden de jongeren tevens gewaarschuwd dat indien zij door ymant die van 
haer bescadicht ofte door haer baldadicheyt tot onpatientie ende gramscap 
venvect sijnde d'selve soude moogen slaen, stooten ofte andersints qualick 
tracteren, dat se 't selve oock sullen moeten verwachten ende verdraegenlg. 
Een zekere mate van eigenrichting door de slachtoffers van de 
baldadigheden werd dus toegestaan. 
Op de meer vandalistische overtredingen stonden. zwaardere straffen. Wie 
betrapt werd op het ingooien van ruiten van de stedelijke gebouwen of het 
vernielen van de stedelijke lantaarns werd arbitralijck aen den lijve met 
publieke gesselinghe gestraf?'. Wie zich op de straten begaf met knuppels, 
stokken of stenen kon een boete oplopen van zes karolusgulden. Konden de 
ouders dit bedrag niet betalen dan werden de jongeren acht dagen op water 
en brood gevangen gezet2'. En jongens die zich ondanks het verbod toch in 
troepen verdeelden en elkaar met stenen bekogelden, konden rekenen op 
een boete van 25 karolusgulden. Als de ouders of verzorgers dit niet konden 
betalen, werden de jongens veertien dagen opgesloten in het gevangz2. 
In sommige verordeningen werden de burgers gestimuleerd om aangifte te 
doen van dergelijke overtredingen. Zo werd in 1640 bepaald dat degene die 
kon bewijzen dat iemand een in die verordening genoemde overtreding had 
begaan, een bedrag van 25 karolusgulden zou krijgen van de overtreder. De 
naam van de aanbrenger zou daarbij geheim gehouden worden. Volgens de 
verordening van 1683 kon men vijftig dukaten verdienen door diegenen aan 
te brengen die schade hadden toegebracht aan de stedelijke lantaarnsz3. 
Hoeveel jongens en misschien ook meisjes daadwerkelijk bestraft zijn op 
grond van de hier genoemde verordeningen is mij niet bekend. Het antwoord 
op deze vraag vergt een meer diepgaand onderzoek in de rechterlijke archie- 
ven. 'In het kader van dit artikel zou dat veel te ver voeren. Hier heb ik alleen 
een blik willen werpen op de maatregelen die het stadsbestuur trof om de bal- 
dadige jongeren te beteugelen. Geen skatebanen of hanghokken, maar ver- 
beurdverklaring van je hoed en een geldboete en in het ergste geval 
lijfstraffen of opsluiting in de gevangenis. Wat zou. het meest effectief zijn? 



Noten: 

1. S.A. Gorinchem, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 295. 
2. Idem, p. 86v. 
3. Idem, p. 42 
4. Idem, pp. 43 (1617), 52 (1619, 1622, 1624), 61 (162311624), 86v (1640), 119 

(1661, 1665), 133v (1666), 153 (1675) en 163 v (1684). 
5. Idem, p. 56. 
6. Idem, p. 67; waarschijnlijk 162311624. 
7. Idem p. 53. 
8. Idem p. 87. 
9. Idem pp. 67 en 86v-87. 
10. Idem, p. 80 
1 1. Idem, pp. 133v, 134,139 
12. SA Gorinchem, Rechterlijke archieven, inv.nr. 157, f. 22 
13. SA Gorinchem, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 295, p.163A. 
14. Idem, p. 164 
15. Idem, pp. 43 (1617) en 53 (1619,1622 en 1624). 
16. Idem, bijv. pp. 43 (1617), 53 (1619, 1622, 1624), 87 (1640), 164v (1684). 
17. Idem, p. 56. 
18. Idem, p. 119 
19. Idem, p. 54 
20. Idem, pp. 87 en 163 A. 
21. Idem, pp. 133v en 134. 
22. Idem, p.80 
23. Idem, p. 87v (1640) en 163A (1683). 

- ~ - u - ~ - J - ~ - ~ - ~ - 3 - ~ - ~ - ~ - ~ -



GORKUMSE GESLACHTEN, VOC EN CEYLON (18DE EEUW) 
Aflevering 2 - Slot 
Krayenhoff - Lever - Mekern 

J. Lever 

Het eerste deel van dit artikel begon met de in 1744 geboren Cornelis 
Dionysius Krayenhoff, die in 1767 Gorkum verliet om in dienst van de VOC 
naar Ceylon te gaan, waar hij tenslotte als opperkoopman de civiele gezag- 
hebber in Galle werd. Na een bespreking van zijn aangetrouwde families 
maakten wij kennis met de in 1746 te Breda geboren, uit een oud Gorkums 
geslacht stammende, Adrianus Cornelius Lever, die in 1763 in VOC-dienst 
eveneens naar Ceylon vertrok en uiteindelijk in de rang van majoor komman- 
dant van de militie in Galle werd. In dit slotdeel van het artikel zullen we meer- 
dere verwanten van laatstgenoemde tegenkomen, alsmede twee ook vanuit 
Gorkum naar Ceylon gereisde mannelijke vertegenwoordigers van de familie 
Mekern. Aan het einde van het artikel wordt een verrassende terugkeer naar 
Gorkum beschreven. 
Adrianus Cornelius Lever had een jongere broer op Ceylon, namelijk 
Abraham Lever. Deze was op 5 augustus 1749 te Breda geboren (en luthers 
gedoopt). Op 29 december 1769 vertrok hij als Jong Matroos met het schip 
Leimuiden (1150 ton, 347 opvarenden) van de rede van Texel. Het schip 
vervoerde een zeer kostbare lading, voornamelijk bestaande uit goud ter 
waarde van f213.785 en 8 stuivers. Tegelijkertijd vertrokken drie andere 
schepen: de Renswoude (1150 ton, 371 opvarenden), de Jonge Thomas 
(1150 ton, 360 opvarenden) en de kleinere Walenbr~rg(880 ton, 196 
opvarenden). De reis verliep onfortuinlijk. Allereerst verging de Walenburg in 
de nacht van 12 op 13 januari 1770 op de rotskust van Bretagne. De 
overlevenden werden naderhand door de Vrouwe Jacoba opgehaald en 
alsnog naar Batavia vervoerd3'. De drie overige schepen waren inmiddels 
verder gevaren. Maar vervolgens kwam de Leimuiden op 25 januari 's 
morgens vroeg tijdens de derde wacht (4-8 uur) in moeilijkheden bij 
Bonavista, een der Kaap Verdische eilanden. Een gedetailleerd verslag van 
de ramp werd gevonden in de Resoluties van de vergaderingen van Heren 
XVII van 1 en 15 oktober 1770~'. Het blijkt dat het schip aldaar is vastgeraakt, 
en vervolgens eenige daagen daarna geheel is aan stukken geslaagen. De 
bemanning werd gered, maar ... aan goud niets meer te regt gekomen, dan 
16 Staaven en drie st~fkjes goud die bij visitatie op Bonavista bij sommige der 
scheepelingen waren gevonden (de rest van de schat ligt er wellicht nog!). 
De geschrokken en berooide bemanning van de Leimuiden werd door de 
bewoners van het eiland niet bepaald gastvrij ontvangen. Hun schipper, Jan 
Hermanus Kinsbergen, was zelfs: genoodsaakt geweest aan de Pater aldaar 
zijn goud Horlogie te moeten geeven omdaar door te effectueren [...] dat de 



ingezetenen aan het scheepsvolk [...] de behulpzame hand zoude bieden en 
het nodige tot hun bestaan zoude leveren. 
De schipper zond naderhand een brief naar de Kamer van Amsterdam van de 
VOC, waarin hij: zig keerde tot deeze verg: met ootmoedig venoek dat 
deselve hem [... ]  voor zijn voorn. Goud Horlogie (als waarvan hij betuijgt de 
waarde niet te weeten vermits hij het zelve: niet heeft gekogt maar van zijn 
vader geerft) geliefd toe te voegen zodanig douceur als deeze verg: zal 
gelieve goed te vinden. 
De schipbreukelingen werden door dg twee overgebleven schepen overgeno- 
men, Abraham door de Renswoude . Men voer eerst naar Cayenne (in het 
huidige Frans Guyana), waar schipper Kinsbergen voor f 152 (die hij van de 
schipper van de Renswoude had geleend 3fn waarvoor hij later ook 
vergoeding vroeg) mondbehoeften en provisien kocht, en vervolgens langs 
Tristan da Cunha naar Kaap de Goede Hoop, waar men op 25 april aan- 
kwam. De schipper en een aantal officieren en bemanningsleden werden 
naar Nederland teruggestuurd, waar zij in Amsterdam werden verhoord. De 
schipper en de opperstuurman werden ontslagen, de onderstuurman en de 
twee matrozen van de derde wacht ook, maar zij zouden eventueel later weer 
dienst mogen nemen. 
Abraham werd aan de Kaap officieel aangesteld als bemanningslid van de 
Renswoude en arriveerde eindelijk - god loff vermeldt het scheepsboek - op 
29 juli 1770 in Colombo. Hij zal wel meteen naar zijn broer zijn gegaan, waar 
hij verheugd vernam dat deze, terwijl hij op zee zwalkte, op 1 april met 
Susanna Isabella getrouwd was. Wellicht heeft hij op 5 augustus zijn 2lste 
verjaardag bij het jonge paar gevierd. 
Vervolgens weten we dat Abraham Pusch Lever (hij voegde zortaan de ach- 
ternaam van zijn moeder aan de zijne toe) op 11 januari 1772 : 
tot scriba van de Ambassade naer het Kandias Hoff aengesteld (werd) en 
daer benevens toegelegt de qualifeit van Absolut Assistent (met) de gasie van 
vierentwintig gulden smaends, onder een nieuw verband van vijf Jaeren. 
Jaarlijks zond de gouverneur van Ceylon een uit hoge ambtenaren bestaande 
Ambassade naar het hof van de Singhalese kon,ing in de, in het centrale berg- 
land gelegen, hoofdstad Kandy (omgekeerd kwam er ook jaarlijks een ambas- 
sade uit Kandy naar de gouverneur in Colombo). Abraham diende deze depu- 
tatie dus in 1772 als scriba (secretaris). Hij was daardoor een der weinige 
VOC-ambtenaren die het binnenland van Ceylon heeft bereisd. Drie jaar later, 
op 8 december 1775, trouwde hij te Colombo met Eva Al~ida de Haart, die op 
28 november 1755 te Tiel gedoopt was. Op 15 juni 1776 werd hij aangesteld 
tot pakhuismeester van de noordelijke havenplaats Jaffnapatnam, met de 
rang van boekhouder op een salaris va? f 30 per maand. 
In die plaats werd op 17 augustus 1783 het enig kind van Abraham en Eva A., 
Susanna Cornelia Lever, geboren, genoemd naar haar Ceylonese tante en 
oom. Zij bracht haar kinderjaren voornamelijk door in de havenplaats 
Trincomalee aan de oostkust, waar Abraham in 1787 als onderkoopman en 
administrateur (f 40 p.m.) de tweede man van de VOC was geworden. Hij 



overleed daar, 41 jaar oud, op 22 maart 1791. Hij had tijdens zijn VOC-tijd in 
totaal f 33061611 1 verdiend en liet f 2691611 1 na. 

Vijf jaar later, op 19 november 1797, trouwde Susanna Cornelia Lever, nu 14 
jaar, te Colombo met de Engelse luitenant William Castle. Zij kregen twee kin- 
.deren, namelijk William Castle, waarvan de geboortedatum ons onbekend is, 
en Mary Adelaide Castle, die op 16 oktober 1799 te Talpe Pattuwa (een 
dorpje dichtbij Galle) geboren en vervolgens op 28 oktober in de Grote Kerk 
te Galle gedoopt werd, waarbij haar grootmoeder Eva Aleida de Haart getuige 
was. Spoedig hierna verhuisde het gezin naar India, waar de vader op 24 
augustus 1801 te Madras overleed. In deze plaats ontmoette Susanna 
Cornelia haar tante Susanna Isabella weer die op 24 mei 1800 haar tweede 
man, kapitein Isaac-Henry de Meuron-du Rochat, verloren had en zij zal haar 
derde huwelijk, op 5 november 1801 aldaar, met kapitein Jean-George Grad- 
mann wel hebben bijgewoond. Vermoedelijk was de moeder van Susanna C. 
met het Castle-gezin naar India meegereisd, want zij stierf op 1 februari 1804 
in Seringapatam in het binnenland van India. 
Deze plaats heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het 
Meuron Regiment. In begin 1797 verbleef dit legeronderdeel vlakbij Madras 
en bestond uit 1287 man. Seringapatam was toen het sterk gefortificeerde 
bolwerk van Tippoo, de sultan van Mysore - de Tgger van Bengalen - die sterk 
op Frankrijk georiënteerd was en zelfs over Franse soldaten beschikte. De 
Engelsen troffen in 1798 voorbereidingen voor een aanval. Er werd een leger 
gevormd van ca. 45.000 man, waarvan ook het Meuron Regiment deel uit- 
maakte. De jongste officier (28 jaar) daarvan, luitenant François-Henri de 
Meuron Bayard werd vlak voor de succesvolle bestorming van de vesting (op 
4 mei 1799) op zijn verzoek commandant van de 8ste compagnie. Hij 
gedroeg zich zeer dapper en ontsnapte ternauwernood aan de dood want hij 
kreeg een kogel door zijn hoed. Hij behoorde ook tot de eersten die de citadel 
binnendrongen. Het Engelse leger verloor 322, het Meuron Regiment 68 man. 
De sultan werd gedood, evenals meer dan 8000 van zijn soldaten. 
In Seringapatam hertrouwde Susanna C. op 28 oktober 1802 met genoemde 
François-Henri de Meuron Bayard (die een neef was van de tweede man van 
haar tante Susanna Isabella en een verwant van de bevelhebbers), die inmid- 
dels tot kapitein-luitenant was bevorderd. Hij was op 25 december 1770 te 
Saint-Sulpice in het vorstendom Neuchâtel geboren. Het nieuwe echtpaar had 
bij hun huwelijk reeds een &n jaar oud kind (vgl. de overlijdensdatum van 
William Castle Sr), Dorothea, dat echter anderhalf jaar later al overleed. Zij 
werd in Seringapatam begraven. Op het oude kerkhof van het voormalige 
garnizoen bevindt zich (althans dat was in 1968 nog het geval) haar grafsteen 
met de tekst: 
Sacred to the Memory of Domthea de Meuron who deparfed this life 29th 
June 1804aged 2 years 8 months. 

Het volgend jaar kreeg het Meuron Regiment bevel naar Engeland te komen. 
Het ging eerst naar Ceylon. En zo vertrok o.& het echtpaar De Meuron 



Bayard-Lever met de twee 
Castle-kinderen op 16 maart 
1806 van Colombo. Men zeilde 
langs Mozambique (23 april, 
hevige storm), de Kaap en St. 
Helena (waar van 13-24 mei voor 
de kust - er is geen haven - rust 
werd gehouden) en bereikte op 
11 juli Engeland. Daar werden 
twee kinderen geboren, namelijk 
op 10 november 1807 Philippe 
Frédéric en op 8 april 181 1 Fran- 
ces Adriana. 
François-Henri werd in november 
1802 (een maand na hun huwe- 
lijk) kapitein, in 1807 majoor en in 
1813 luitenant-kolonel. In die 
functie was hij de laatste bevel- 
hebber van het regiment. Het 
nam na terugkeer in Engeland 
deel aan verscheidene militaire 

François-Henri de Meuron (Uit: G. de Meuron, 
Le Régiment Meuron 1781-1816)  acties in Europa en in Canada en 

werd op 24 september 1816, na 
een bestaan van 35 jaar, in Engeland ontbonden. 
Zoon William Castle bleef daar als officier in Engelse dienst, maar de rest van 
de familie vertrok naar Voorburg. Daar werd op 27 februari 1817 nog een kind 
geboren, Henri Gustave. Dochter Mary Adelaide Castle, 17 jaar oud, trouwde 
er op 1 november 1820 met de 32-jarige wijnkoper Lambertus Johannes 
Reynvaan (geboren op 25 juli 1788 te Middelburg). Onder de getuigen waren 
twee voormalige officieren van het Meuron Regiment, namelijk luitenant- 
kolonel Anthony Conrad Zweifel en kapitein Jean-Thomas Bar. Het jonge 
paar kreeg vijf kinderen35a. 
Naderhand (vermoedelijk in 1839) verhuisde fret gezih De Meuron Bayard- 
Lever naar Oude Vest 915 in Leiden omdat in die plaats de familie Reynvaan- 
Castle woonde. Daar overleed Frances Adriana op 15 juli 1841. Toen, nu ca. 
30 jaar geleden, vrienden van mijn ouders het kerkhof in Leiderdorp 
bezochten zagen zij een grafsteen waarop de naam Lever werd vermeld. Zij 
waren zo attent de tekst nauwkeurig over te nemen. Deze luidde: 
Hier ligt begraven Frances Adriana de Meuron Bayard geb. te Limington in 
Engeland 8-4- 181 1en overleden te Leiden 15-7-1 84 1, dochter van Colonel 
F.H. de Meuron Bayard en S.C. de Medron Bayard geboren Lever. 

Aan het eind van dat jaar, op 10 december 1841, lieten haar ouders de Leidse 
notaris A.B. Barkey bij hen thuis hun, in het Frans gestelde, testamenten 
opstellen. Daaruit blijkt dat hun oudste zoon Philippe Frédéric toen luitenant in 



Lambertus Johannes Reynvaan en Mary Adelaide Castle (uit: H.F. Reynvaan, Niet altijd Somer, geschiedenis van het 
geslacht Reynvaan) 



dienst van Z.M. de Britse koning was en in Australië verbleef, terwijl hun jong- 
ste zoon Henri Gustave volontair in dienst van Z.M. de Nederlandse koning 
was. 

Op 19 mei 1845 stierf laatstgenoemde bij hen thuis. Hij werd eveneens op het 
kerkhof van Leiderdorp begraven. Spoedig n~da t  ik dit in het Leidse Gemeen- 
tearchief gelezen had bezochten mijn vrouw en ik dit kerkhof. Het bleek dat 
alle oude graven enkele jaren eerder waren geruimd. Ook de grafstenen 
bestonden niet meer! 
Enige tijd later ging het echtpaar in Putterstraat 56 te Heusden wonen. Toen 
zij daar enkele jaren waren trok ook de ongetrouwde Philippe Fredéric bij hen 
in. Hij had in het Engelse leger de rang van kapitein bereikt en was nu uit 
dienst getreden. Al spoedig maakte hij kennis met Antonia Adriana Hendrika 
Tierens (geboren 10 april 1817), dochter van de directeur der Posterijen in 
Heusden. Zij trouwden op 2 juni 1852. Hij was toen 44, zij 35 jaar oud. De 
jonggehuwden gingen in Oud Heusden wonen. Zij kregen geen kinderen. Hun 
geluk duurde maar kort, want Philippe Frédéric overleed aldaar reeds op 18 
juni 1854. 
Vijf jaar later stierf François-Henri, 88 jaar oud, op 15 maart 1859 en, weer vijf 
jaar later, Susanna Cornelia, 81 jaar oud, op 19 september 1864. In de Grote 
Kerk van Heusden vonden mijn vrouw en ik tot onze verrassing hun naast 
elkaar gelegen grafstenen, en konden aan de aanwezige suppoost, lid van 
het plaatselijke historische gezelschap, de voor hen tot nu toe mysterieuze 
teksten erop verklaren: 
Hier Rust / François Henri de Meuron Bayard / Luit. Kolonel / geb: te 
Neuchatel, 25 december 1770 /overl: alhier den 15 maart 1859, en 
Hier rust / Suzanna Cornelia de Meuron Bayard / geb: Lever / geb: te 
Jaffnapatnam op Ceylon /den 1 7 aug. 1 783 /overl: te Heusden /den 19 sept: 
1864. 

L.J. Reynvaan en Mary Adelaide Castle kwamen in 1856 ook naar Heusden, 
waar zij, respectievelijk, op 15 oktober 1876 en 23 oktober 1880 overleden. 
Nu was daar van de familie alleen Antonia Adriana Hendrika nog over. Zij 
bleef bijna 46 jaar weduwe. Net buiten de Grote eik te Heusden (aan de 
zuidzijde) vonden wij een grafsteen met de tekst: 
Rustplaats / van /Antonia Adriana Hendrika Tierens /geboren 10 April 181 7 / 
overieden 25 Februari 1900 / te Heusden / wed. van den WeledelGestr. Heer 
Philippe Frederic de Meuron Bayard. 
Wij komen nu weer bij een volgende hoofdpersoon van dit artikel die belang- 
rijke functies op Ceylon vervulde. Martinus Mekern werd op 3 juli 1744 te 
Gorkum gedoopt als oudste zoon van notaris Maarten Mekern (1717-1770) 
en Petronella Veen, die op 14 december 1743 ondertrouwd waren. Ook d i  
vader van Maarten, Meerten Mekern (1679-1770), was notaris in Gorkum . 
Martinus was slechts een maand ouder dan Comelis Dionysius Krayenhoff en 
de beide knapen groeiden dus tegelijk in Gorkum op. Zij zullen elkaar daar 
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goed gekend hebben en we kunnen wel aannemen dat ze beiden de school 
van professor Krayenhoff bezochten. Ze hadden ook allebei een avontuurlijke 
aanleg en wilden meer van de wereld zien. 
En zo trad Martinus eveneens (zelfs drie jaar eerder dan Cornelis D.) in dienst 
van de VOC en vertrok op 19 juni 1764 met De Jonge Samuel (880 ton, 238 
opvarenden) van ~ammekens~'. Hij was assistent en verdiende f 24 per 
maand. Via Batavia kwam hij in augustus 1765 te Colombo aan en werd daar 
bevorderd tot gezworen klerk (van politie) op hetzelfde salaris, en vervolgens 
op 26 september 1770 tot eerste klerk van politie (f40 per maand). Hij was in 
deze functie de voorganger van Fredrik Jacob Billing, de man van Apollonia 
Magdalena van Angelbeek, die, na diens dood, in 1788 met Cornelis D. 
Krayenhoff hertrouwde. Martinus zal in 1769 het eerste huwelijk (met Anna 
Jacoba van de Leur) van zijn vroegere Gorkumse kameraad in de Wolven- 
daalkerk, waar zij beiden 's zondags kerkten, vast wel hebben bijgewoond. 
Dat de in dit artikel vermelde personen elkaar allen goed gekend moeten heb- 
ben wordt eveneens geïllustreerd (zie ook onder) door een akte die Martinus 
Mekern in laatstgenoemde functie op 5 februari 1771 opstelde. Hij kreeg toen 
namelijk bezoek van: 
de Wel Edele Heer Joan Gerard van Angelbeek opperkoopman en 
opperhoofd der Kuste Madure (het gebied rond Tutucorijn) dewelke 
verklaarde zich te stellen als borge ten behoeve van de Nederiandsche 
Oostindische Kompenie' voor Mejufvrouw Maria Bijl weduwe van wijlen den 
Luitenant Jan Care1 Hofman, eerst in huwelijk gehad hebbende den 
onderkoopman Adriaan Oostdijk voor eene Somma van Vier Honderd en 
Viflig guldens zijnde drie vierde deelen van eene Somma van Ses Honderd 
guldens, welke wijlen gemelde onderkoopman Oostdijk aan verdiende gasie 
nog bij de Kompenie te goed heei?, blijkens twee te Gale afgesloote 
Soldijreekeningen, namentlijk een groot f 480 van het Jaar 1752 en een van 
het Jaar 1753 groot f 120. 
Een onderkoopman verdiende f 40 per maand. Daar het salaris van Adriaan 
Oostdijk in 1753 dus over drie maanden niet was uitbetaald moeten we con- 
cluderen dat hij (zie boven) in eind maartibegin april van dat jaar overleden is. 
Het stuk vervolgt: 
welk bedragen volgens besluit van de Celonese Regeering van den 9. 
November Anno pass. (= verleden jaar: 1770) aan gemelde Jufvrouw Hofman 
gepermitteert is alhier te ontvangen. 
Maria Bijl had zich dus tot Johan Gerard van Angelbeek, die zij gekend moet 
hebben, gericht om door zijn bemiddeling nu eindelijk dit bijna 20 jaar open- 
staande en haar toekomende bedrag uitbetaald te krijgen. Hij vond het wel 
vreemd dat dit zo lang had moeten dupn. Vandaar dat hij ook nog de belofte 
deed dat hij: 
in gevalle in 4 v e i l g  van tijd mochte blijken dat gemelde reekeningen reets 
geheel of ten deele mochten wezen voldaan en gemelde Jufvrouw Hofman in 
gebreeke mogte blijven dat bedrag te restitueeren het zelve als dan te zullen 
voldoen en betaalen. 



Hij stond daar met zijn penoon en goederen borg voor. Onder het stuk staan 
de handtekeningen van JG van Angelbeek en M: Mekern. 
Op 11 juli 1772 werd Martinus tot onderkoopman (f 40 p.m.)38 benoemd. Dit 
zal ook zijn jonge vrouw genoegen hebben gedaan. Op 29 maart 1772 waren 
namelijk in de Wolvendaalkerk getrouwd: 
D.E. Heer Marthinus Mekern Van Gorinchem plv Secretaris van poliese dezes 
Gouvernements jongman met de jonge juffc Judith Chariotta Lever Van 
Bergen op den Zoom. 
Met deze Judith Charlotta Lever hebben we te maken met de, in Bergen op 
Zoom op 11 januari 1753 geboren en luthers gedoopte, nu 19-jarige, jongere 
zuster van de hiervoor besproken Adrianus Cornelius en Abraham (Pusch) 
Lever. Toen hun vader, Hendrickus Josephus Lever (1 725-voor 1772), overle- 
den was besloten hun (toen ca. 40-45 jaar oud zijnde) moeder Anna Helena 
Pusch en hun zuster namelijk om ook naar Ceylon te reizen en zo de familie 
weer te verenigen. 
We beginnen nu dus tot onze verrassing te begrijpen dat vrijwel alle hier ter 
sprake komende personen elkaar op Ceylon niet alleen goed gekend hebben, 
maar daar zelfs met elkaar verwant raakten. 
Toen Martinus op Ceylon vernam dat zijn vader in januari 1770 overleden 
was voelde hij zich voor het welzijn van zijn moeder (Petronella Veen) verant- 
woordelijk en liet daarom de boekhouding van de VOC op 17 december 1772 
f457.15.- voor de moeder overmaken. Dit was vrijwel zijn gehele jaarsalaris 
(hij moet aanzienlijke bijverdiensten hebben gehad). Hij bleef dit regelmatig 
doen tot in 1790 toe (zij is mogelijk hierna overleden). Soms wordt vermeld: 
voor de Moeder tot onderhoud. Martinus moet iemand met een prima karakter 
zijn geweest! 
Op 12 augustus 1773 werd, zo vond ik, hun eerste kind in de Wolvendaalkerk 
gedoopt. Het kreeg de familienaam Martin. Getuigen hierbij waren: Anna 
Helena Pusch weduwe van Hendrick Josephus Lever en Adrianus Comelius 
Lever. Ruim een jaar later, op 3 oktober 1774, werd Martinus tot koopman 
bevorderd (f 60 p.m.)39. Op 19 maart 1775 werd Anna Helena gedoopt, ge- 
noemd naar haar grootmoeder, die weer met Adrianus C. getuige was. Het 
volgend jaar, op 27 oktober 1776, volgde de doop van Maerten Hendrik, een 
naam die die van de beide grootvaders combineerde. Er waren weer twee 
getuigen: Anna Helena Pusch en Pieter Mekern. 
Wie was dat nu weer zijn, zo vroeg ik mij op een zaterdag in de stille en 
snikhete Wolvendaalkerk af. Hij bleek een bijna 12 jaar jongere broer van 
Martinus te zijn, die op l 1  januari 1756 in Gorkum gedoopt was. Hoe hij op 
Ceylon terechtkwam blijkt uit het testament dat hij. 16 jaar oud. op 13 o5:ober 
1772 door notaris Adrianus Goetzee in zijn geboortestad liet opstellen . Hij 
deed dit namelijk: 
staande op Zijnen taek om als Constabelsmaat, met het schip De Landskroon 
te vertrekken na Ceijan in nederiandsch Indien, dewelke verklaarde tot Zijn 
universeele erfgenaame te constitueeren Zijne moeder MeJuffrw Pieternella 
Veen, weduwe van wijen de heer Maarten .Mekern in leven notaris en 
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procureur binnen dese stad, en dat in alle goederen die hij testateur met de 
dood ontruijmen en nalaten zal. 
Mocht hij onverhoopt op de reis overlijden dan moesten de kapitein van het 
schip, Michiel Hamelo, en de heer Axel Land al zijn goederen zorgvuldig 
.bewaren en op Ceylon aan zijn broer Martinus overhandigen. En wanneer hij 
op Ceylon zou sterven dan moest Martinus voor de uitvoering van zijn testa- 
ment zorgdragen. Het is echter duidelijk dat hij veilig bij zijn broer en diens 
gezin is aangekomen. Hoe het verder met hem is gegaan is ons onbekend. 
Op 26 februari 1780 werd weer een zoon van Martinus en Judith C. in de Wol- 
vendaalkerk gedoopt, namelijk Willem Adrianus. Ditmaal was oom Abraham 
Pusch Lever getuige, samen met een zekere Susanna Elisabeth (achternaam 
onleesbaar). Anna Helena Pusch werd ditmaal voor het eerst niet vermeld. 
Ook van latere datum werden geen gegevens over haar meer gevonden. Ver- 
moedelijk was zij inmiddels gestorven (het Begraafboek van de Fort-
kerldWolvendaalkerk is helaas verloren gegaan). 
Een half jaar later, op 15 september 1780, werd Martinus benoemd tot opper- 
koopman te ~utucorijn~' (f 80 p.m.), een plaats aan de Z.O.-kust van India, 
tegenover Ceylon, waar de VOC ook een vestiging had. Hij werd daar de 
opvolger van Johan Gerard van Angelbeek, die namelijk op dezelfde dag tot 
commandeur van Malabar op de Z.W.-kust van India werd benoemd. Het is 
waarschijnlijk dat in Tutucorijn een tweede dochter, Eva Mekern (genoemd 
naar Martinus' grootmoeder Eva Bussel, de moeder van Petronella Veen), 
werd geboren. 
Judith Charlotta heeft niet lang meer geleefd, want zij stierf, pas 29 jaar oud, 
op 9 september 1782 te Colombo waar zij in de Fortkerk werd begraven. Dit 
was de plaats waar in de Nederlandse tijd de belangrijke VOC-dienaren uit 
Colombo en hun familieleden werden begraven. In het begin van de vorige 
eeuw was deze kerk bezig een ruïne te worden. Het dak was grotendeels ver- 
dwenen en de tropische regens begonnen de waardevolle grafstenen aan te 
tasten. Daarom besloten de Engelsen en de overgebleven Nederlanders 27 
kisten met stoffelijke resten (en later ook de grafstenen) naar de Wolvendaal- 
kerk over te brengen. Dit geschiedde op zaterdag 4 september 1813 's 
avonds om 6 uur met groot ceremonieel. Bij fakkellicht droegen Britse solda- 
ten onder grote belangstelling de kisten door de straten van Colombo naar de 
Wolvendaalkerk. Daarbij waren die van gouverneur I.W. Falck, van gouver- 
neur Johan Gerard van Angelbeek en van zijn vrouw Jacomina Lever, die van 
de twee vrouwen van gouverneur Willem Jacob van de Graaff - Agnita Clara 
Samlant en Christina Elisabeth van Angelbeek - en ook die van de zo dadelijk 
ter sprake komende Elias Paravicini di Capelli en diens tweede vrouw Theo- 
dora Rudolpha de Wendt. In deze plechtige stoet werd eveneens de kist van 
Judith Charlotta meegevoerd. Zij werd schuin achter de preekstoel herbegra- 
ven. En daar ligt zij nog steeds, onder de later eveneens getransporteerde 
prachtige met de familiewapens versierde grafsteen. Daarop staat de tekst: 
Hier rust / Judith Chariotta / Lever in leeven Huy / svrouw van Martin / US 
Mekern Opperkoop / rnan en Opperhoofd / van Tutukoryn, / geboren te 
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Bergen op /den Zoom den X1 Jan /uari MDCCLIII en overle /den te Kolombo 
den /X/ September MDCCLXXXII. 

We komen, in aansluiting op het bovenstaande nog even terug op de stelling 
dat vele hoofdpersonen van deze publicatie elkaar goed gekend moeten heb- 

.ben. Op 6 februari 1785 stierf gouverneur Mr. Iman Willem Falck. Hij werd op 
10 februari in de Fortkerk begraven. De rouwstoet - Lijkstatie genoemd - was 
indrukwekkend4'. Vele VOC-dienaren en onderdelen van de krijgsmacht, 
waaronder het eerder genoemde Regiment Luxembourg (het Meuron Regi- 
ment kwam pas twee jaar later naar Ceylon), liepen mee, evenals de Hof- 
meester, de Koks, de Koetziers, de Tuinier, en andere zoo huis- als lijfsbe- 
dienden van de overledene. Verder diens Rouw-Paard en Paard van Bataille, 
alsmede zijn Helm, Staf van Commando, Wapen Rok, Gantelets of IJzere 
Handschoenen, Zilvere Spooren, bloote Degen en Rouw Degen, en er 
werden voorts negen kanonnen meegevoerd. Verscheidene meeschrijdende 
heren worden met name genoemd. Ons interesseert speciaal de deelname 
van: Het Parade Paard geleid door den Heer Kapitein en Opper-Stalmeester 
Adriaan Cornelis Lever. Ook moeten we hier noemen: Het Corps Artilleristen, 
gecommandeerd door den Heer Major Elias Paravicini di Capelli. 
Laatstgenoemde had in Nederland een broer, kolonel Johan Paravicini di 
Capelli, die op 19 juni 1742 te Breda getrouwd was met de weduwe Rosina 
Charlotta Pusch, die (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) een 
zuster was van Anna Helena Pusch, de moeder van Adrianus Cornelius, 
Abraham (Pusch) en Judith Charlotta Lever. Zij zullen zich deze aangetrouw- 
de familierelatie zeker bewust zijn geweest. De vader van deze beide 
officieren, kapitein-luitenant Johan Caspar Paravicini di Capelli, was als 
(katholiek) Italiaan in 1694 in Nederlandse dienst getreden43 (en weldra 
gereformeerd geworden). Toen Elias, die weduwnaar was, in de rouwstoet 
meeliep wist hij nog niet dat hij het volgend jaar te Galle met Theodora 
Rudolpha de Wendt, de weduwe van gouverneur Falck, zou hertrouwen. Het 
einde van de stoet bestond uit: De Naastbestaande een voor een, alsmede 
de WelEdel Geboore Heeren Cornelis de Kok, Comelis Dionisius Craienhof, 
Paul Engelbert van Halm en Martinus Meckern, verder alle Hooge en Laage 
Gequalificeerden. 

Martinus bleef volgens de VOC-administratie tot 1793 in Tutucorijn en was 
eind augustus 1794 in Jaffnapatnam. Hij ontving zijn salaris tot 4 juli 1796. Hij 
keerde in 1802 naar Nederland terug. 

We zullen nu aandacht schenken aan de twee dochters van Martinus en 
Judith Charlotta. We beginnen met Eva. Deze trouwde met de weduwnaar 
Johann Friedrich Conradi, die uit Kirchheim (in WUrttemberg) afkomstig was. 
Hij kwam in 1772 als Constabelsmaat met het schip Woestduijn naar 
~ e ~ l o n ~ ~ .Van hem weten we dat hij in 1776 te Galle buiten emplooi, in 1779 
onderkoopman en tweede pakhuismeester (f 40 p.m.) en in 1784 onder- 
koopman en eerste pakhuismeester was45. Hijzal daar Cornelis Dionysius 



Kraayenhoff en Adrianus Cornelius Lever goed gekend hebben. Sinds 1791 
weer buiten em looi woonde hij in 1807 nog op Ceylon. Hij was op 10 
november 1776 8 te Galle getrouwd met Justina Petronella de Lij die te 
Mannar4$een schiereiland aan de N.W.-kust van Ceylon, waar de VOC een 
fort had ) geboren was. Uit dit huwelijk had hij 7 kinderen, in leeftijd variërend 
van 3-16 jaar, toen hij in 1795 met de ca. M-jarige Eva Mekern hertrouwde. 
Zijn dochter Caroline Dorothea, die op 10 oktober 1779 te Colombo gedoopt 
was, was het vorig jaar, op 19 januari 1794, 14 jaar oud, al gehuwd met de uit 
Montbeliard (in Frankrijk vlakbij de Zwitserse grens) afkomstige, veel oudere, 
kapitein van het Meuron Regiment George-Louis Bernard (hij was er in 1781 
als luitenant in dienst gekomen, werd in 1802 majoor, in 1804 luitenant- 
kolonel en verliet het regiment in 1807~~). 
Eva kreeg bij haar huwelijk dus meteen de zorg voor zes kinderen, maar daar 
bleef het niet bij. Reeds op 6 maart 1796 werd in de Grote Kerk te Galle 
Martinus Leonardus Conradi gedoopt, in de Wolvendaalkerk te Colombo op 
21 mei 1797 gevolgd door Johanna Frederika, en daarna Ermina 
Everhardina op 5 oktober 1798, Johan Frederick op 9 februari 1800, 
Dorothea Diederika Frederika op 26 oktober 1800, Anna Apollonia op 19 
april 1801 (dat kan haast niet zou men denken) en Louisa Sophia op 19 
augustus 1802, waarna (doopdata onbekend) nog volgden Christina en 
Arnoldina Johanna. Eva moet een flinke vrouw zijn geweest en Johann 
Friedrich met 16 kinderen een trotse vader! 

We komen nu vervolgens bij de tweede dochter van Martinus Mekern en 
Judith Charlotta Lever, namelijk Anna Helena Mekern, die op 19 maart 1775 
gedoopt was. Zij trouwde, bijna 19 jaar oud, op 23 februari 1794 in Colombo 
met de 26-jarige weduwnaar Piërius Muntz, die op 13 juli 1767 te Harlingen 
geboren was. Hij stamde uit een oud (sinds 1267 bekend) Duits geslacht dat 
al enkele generaties in Nederland (deels ook in Nederlands Indië) verbleef. 
Piërius was kapitein bij de Admiraliteit van Friesland en voer als commandant 
van het fregat Foenix naar de Oost. Hij was op 4 april 1791, ook in Colombo, 
getrouwd met Johanna Theodora Botwater (geboren in Colombo), die echter 
nog in hetzelfde jaar tijdens een reis naar Nederland overleed. 
Het echtpaar Muntz-Mekern kreeg in Colombo vier dochters4': op 3 juni 1795 
werd Maria Wilhelmina Theodora Muntz geboren, op 12 maart 1797 volgde 
de doop van Judith Charlotta Muntz (die dus naar haar grootmoeder werd 
genoemd) en op 6 april 1798 die van Petronella Anna Agnita Muntz. Op 24 
juli 1799 werd nog een dochter geboren, waarvan de naam ons niet bekend 
is. Anna Helena is kort hierna met haar kinderen naar Nederland teruggereisd 
en vestigde zich - tot onze verrassing - in Gorkum. Daar werd in 1801 een 
vijfde dochter, Martina Piëria Muntz, geboren. Piërius Muntz bleef varen en 
overleed, nog stee& Commandant van de Foenix, op 16 juli 1803 te Batavia. 
Een jaar later, op 11 juli 1804, hertrouwde Anna Helena, 29 jaar oud, te Gor- 
kum met de vijf jaar oudere, in 1770 geboren, Pieter Adriaan Rauws, die daar 
toen (in de Franse tijd) make (burgemeester) en ontvanger der 
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Rijnvaartrechten was. Hij was in 1 81 415 president (burgemeester) van 
~orkum~',en stierf in 1837. Anna Helena leefde hierna nog 20 jaar en 
overleed op 82-jarige leeftijd in 1857. 

Met Anna Helena Mekern is de cirkel van dit exposé rond: het begon en ein- 
digde immers in Gorkum. We kunnen de cirkel echter nog nauwer maken en 
het verhaal van de Gorkums-Ceylonese familiebanden nog versterken door te 
vermelden dat de hierboven genoemde in Colombo geboren Maria 
Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878), na een op 17-jarige leeftijd op 27 
mei 1813 te Gorkum gesloten huwelijk met de 21-jarige plaatselijke procureur 
Adriaan Johan van Meerten (gedoopt te Gorkum op 9 november 1791), die 
aldaar echter reeds twee weken later, op 11 juni 1813, overleed, drie jaar later 
op 24 juli 1816, 21 jaar oud, te Grave hertrouwde met de 39-jarige Pieter Loke 
(1 777-1 856). Zij kregen zes dochters, waarvan de tweede, de naar haar beide 
grootouders van moeders zijde genoemde Anna Helena Piërra Loke (geboren 
3 augustus 1820 te Brielle), op 20 april 1843 te Brielle huwde met Corne!is 
Geertruyes Krayenhoff van de Leur (geboren 23 augustus 1812 te Brielle) . 
De ouders van de bruid woonden in Brielle, haar vader was gepensioneerd 
Kolonel der Infanterie. De bruidegom was eerste luitenant der artillerie, bij het 
Luxemburgsche Contingent tot het Duitsche bondsleger in garnizoen te Ettel- 
bruck in Luxemburg, gedetacheerd te Solingen in Pruissen. En ... hij was een 

zoon van Mr. Adrianus Rudolphus Kray- 
enhoff van de Leur, Oficier van Justitie 
bij de Arrondissementsregtbank te 
Bhelle en dus een kleinzoón van het 
echtpaar Cornelis Dionysius Krayenhoff 
en diens eerste vrouw Anna Jacoba van 
de Leur waarmee dit hele verhaal 
begon, en dus ook een achterkleinzoon 
van de Gorkumse professor Louis 
François Krayenhoff. De bruidegom 
werd uiteindelijk majoor der artillerie. Ze 
kregen 10 kinderen, die in Ettelbruck of 
(later) in Delft geboren werden. 
Voor ons is het treffend en interessant 
dat dit echtpaar zelfs een tijdlang in 
Gorkum woonde, de stad waar 
voorouders van hen beiden meer dan 
een eeuw eerder belangrijke posities 
hadden bekleed. Aldaar trouwde ook 
hun dochter Cornelia Elisabeth 
Krayenhoff van de Leur (geboren 22 juli 
1844 te Ettelbruck) op 29 oktober 1868 

Cornelis Geertruyes Krayenhoff van de met Willem Hoogenboom (geboren 5 
Leur (Iconografisch Bureau., 'c- ravenh h.) maart 1839; hij werd majoor der artik- 



rie en hoofdambtenaar van de gemeente Amsterdam). Met nadruk moet er, 
ten slotte, op gewezen worden dat deze dochter in haar voorgeslacht alle- 
drie de Gorkumse geslachten die in dit opstel centraal stonden verenig- 
de, namelijk Krayenhoff, Lever en-Mekern! In haar persoon kwamen deze 
geslachten als het ware na lange tijd weer even samen in Gorkum terug! 
Twee jaar later, in 1870, verhuisden Cornelis Geertruyes en Anna Helena 
Piërra naar Brielle, om in 1872 naar Den Haag te gaan. Hij stierf op 27 sep- 
tember 1886 te Velp, zij op 1 oktober 1904 te Amsterdam. 

Samenvattend zagen we hoe vertegenwoordigers en talrijke nazaten van een 
drietal Gorkumse geslachten in de 18de eeuw in VOC-dienst bestuurlijke, 
maatschappelijke en militaire functies op Ceylon verrichtten. Zij waren of raak- 
ten vrijwel allen met elkaar verwant en leverden belangrijke bijdragen aan de 
geschiedenis van dit eiland. Hun sporen zijn daar ook nu nog op velerlei plaat- 
sen te vinden. Het is treffend dat enkele afstammelingen van hen naderhand 
voor kortere of langere tijd weer in Gorkum woonden. 
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oudste zoon was immers, zoals vermeld, reeds overleden). 
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GORCUMSE BURGERIJ LEEFT MEE MET BELGISCHE 
KRIJGSGEVANGENEN IN 1940 

R. Eykenaar-Stegeman 

Hoe gebeurtenissen uit het verleden op eet7 bepaald moment weer helder 
voor de geest komen, heb ik persoonlijk ervaren naar aanleiding van 
televisiebeelden van die droeve, stille tocht tegen geweld met al die 
Gorkumers die voelden dat ze toch iets moesten doen. Zoveel mensen op 
een bepaalde plaats maakten herinneringen bij me wakker aan de dagen na 
de capitulatie van Holland en een deel van België in mei 1940. 
Ik woonde destijds, net 15 jaar geworden, Buiten de Waterpoort bij mijn 
ouders op een aanlegsteiger voor passagiers- en goederenboten van de N.V. 
Rederij Van der Schuyt, een firma uit Rotterdam. Mijn vader was 
stoombootagent. Enkele dagen na onze overhaaste vlucht naar Oudewater 
en de terugkeer aan boord, zagen we twee schepen langzaam 
stroomopwaarts komen. De verrekijker werd erbij gehaald. Er werd een soort 
alarm geslagen. Het bleken alras twee rijnaken te zijn, prop- en propvol met 
Belgische militairen, voornamelijk Vlamingen die krijgsgevangenen waren 
gemaakt. Enkele Duitsers bewaakten de massa, die geen kant op kon. 
Benedendeks, bovenop op de luiken en in het gangboord hingen ze meer 
tegen elkaar aan, dan dat ze stonden. Wassen en scheren hadden ze al 
weken niet kunnen doen. Ze hadden stoppelbaarden en hadden nauwelijks 
eten en drinken gehad. Slapen was er op die manier helemaal niet bij. De 
enige W.C. die er was, mocht alleen door de Duitsers gebruikt worden. Boven- 
deks kon men zich nog over de reling of de rand van het gangboord sanitair 
redden. In het ruim was het dieptreurig gesteld. Het stonk er ondraaglijk en 
men werd er ziek. Door het gewicht van de mensenmassa boven dreigden de 
luiken te bezwijken. 
Op de kade was al zoveel beroering dat men roeibootjes en alles wat maar 
varen kon begon in te zetten om de mensen bij te staan. Ditmaal legden de 
Duitsers geen strobreed in de weg. Ze zullen er zelf c ook wel voordeel aan 
gehad hebben! Alles wat maar varen kon werd volgest6uwd met etenswaren. 
Bakkers en kruideniers brachten broden en blikken bruine bonen aan. Biscuits 
en worst gingen erin als koek! De Gorcumse burgers brachten veel van wat 
ze de laatste maanden nog hadden kunnen hamsteren naar de bootjes. 
Ondertussen zag het Buiten de Waterpoort zwart van het volk, echt duizen- 
den mensen. Dit was Gorcum op zijn best! Onze aanlegsteiger dreigde door 
het gewicht van al dat volk te kapseizen en moest door de politie ontruimd 
worden. Er kwam van de schepen een noodkreet om water! Men had in de 
eerste plaats aan eten en koffie gedacht, maar water is onmisbaar! Toen nog 
die vrachten closetpapier. Op de schepen probeerde men het zo goed moge- 
lijk te verdelen. De briefjes met wensen van de militairen bleven uit en het 
begon donker te worden. Gorcumse ingezetenen moesten naar huis, ook 



vanwege de Spemeit en de massa zette zich in beweging tot ... vanaf de 
rivier een prachtige tenor de rust en de stilte die de mensen met zich meena- 
men doorbrak. Ik hou van Holland klonk over de kade. Iedereen bleef staan 
om te luisteren. Om nooit te vergeten .... ook niet na zestig jaren. 

.Voor mijn ouders en mij had dit gebeuren nog een bijzonder tintje. Datgene, 
wat wij al vaag hadden vermoed, bleek waarheid. Een klein deel van onze 
familie heeft de Belgische nationaliteit. Mijn neef stond ook op het dek van 
een van die schepen. Hij was als Belgisch soldaat na de gevechten tegen de 
Duitsers aan de Leie gevangen genomen. Hij heeft ons goed kunnen zien en 
zag mij zelfs met iemand een teil water sjouwen. Contact met ons krijgen was 
totaal onmogelijk. De volgende dag heeft mijn vader op het strand nog een 
fles (of een blikken doosje, dat weet ik niet meer) gevonden waarop met pot- 
lood de tekst was geschreven: Bedankt, bedankt, bedankt, Soldaat BELG. 

Verder verloop van het transport 
Om meer hierover te weten te komen heb ik m'n nicht Jeanne Bal-Stegeman 
in Antwerpen gebeld. Haar man was een van de krijgsgevangenen die op een 
van de schepen stond. Zij is nu 79 jaar en herinnert zich alles nog als de dag 
van gisteren. Neef Jan is al op 42-jarige leeftijd overleden. 
Dit is het relaas. De Belgische militairen die de schepen bevolkten, hadden in 
West-Vlaanderen nabij Zulte strijd geleverd tegen het Hunnenleger. De over- 
macht was zo groot, dat ze gevangen genomen werden en afgevoerd naar 
het Hollands Diep, waar twee (of drie) rijnaken klaar lagen om hen via Wil- 
lemstad, Gorcum en dan de Maas, Maastricht, over te laden in spoorwagons 
op weg naar Duitsland. Daar kwamen ze in een gevangenkamp terecht. Na 
enkele weken in Neurenberg kwamen de Vlamingen op vrije voeten. Wel 
werd hun gevraagd voor een commissie te verschijnen, die volledig uit 
Flaminganten bestond om een taalproef af te leggen. Hij die Germaans 
genoeg naar de zin van de Heren was, mocht naar huis. De enkele Walen die 
erbij waren zagen dit als verraad en weigerden. 
Op 6 juni is bij Willemstad op het Hollands Diep een rijnaak met krijgsgevan- 
genen op een mijn gelopen en in tweeën gebroken. Bij dit drama schoten alle 
schepen die in de buurt lagen te hulp. Er waren ongeveer 300 doden en 300 
zwaar gewonden. De doden werden in een massagraf begraven. Nog jaarlijks 
komen rond Pinksteren oud-strijders naar Willemstad om te gedenken. Er 
wordt een mis opgedragen door een priester die de ramp heeft overleefd. Op 
het graf worden bloemen gelegd. Mijn nicht gaat er nog steeds elk jaar heen.. 
Ook een van de twee schepen die terugvoeren is op een mijn gelopen. Daar- 
bij vielen geen slachtoffers. De Duitsers hebben daarna alle mijnen verwij- 
derd. 

NS: Mevrouw R. Eykenaar-Stegeman is Amsterdamse van geboorte. Ze heeft van 
1925 tot 1952 in onze stad gewoond en heeft hier haar school- en verdere opleiding 
genoten. Ze woont thans in Barneveld, maar leeft nog sterk met Gorinchem mee en is 
lid van de Hist. Ver. Oud-Gorcum. 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE 
GORINCHEM 
Aflevering 5 

Ds. L. Hoving 

De kerk en het gezond verstand 
Het opschrift van deze paragraaf is ten dele ontleend aan de titel van de al 
meer enoemde dissertatie van Jelle Bosma Woorden van een gezond ver- 9 .stand . Het IS een uitstekende typering van datgene waar het in die jaren van 
de kerkgeschiedenis om draait. 
Intussen mogen we niet vergeten dat deze ontwikkeling niet zomaar uit de 
lucht is komen vallen. In feite begon ze al in de Renaissance, toen het beeld 
van de aarde als een plat vlak vervangen werd door dat van een bol, met 
daaromheen zon, maan en planeten (Copernicus, Kepler, Galileï). 
De boekdrukkunst was uitgevonden. De grote ontdekkingsreizen begonnen. 
De geschriften van het oude Griekenland en Rome werden via de Arabieren, 
die destijds een groot deel van Spanje hadden veroverd, weer bekend in het 
westen. Dit leidde mee tot de beweging van het Humanisme (naar de litterae 
humanae: Grieks en Latijn). Niet alleen de werken van de grote wijsgeren 
werden bestudeerd, ook de oorspronkelijke handschriften van de bijbel. Denk 
aan onze landgenoot Erasmus en aan zijn verbeterde uitgave van de tekst 
van het nieuwe testament. 
Daarmee was het einde niet gekomen, waarbij ook het verstand van de mens 
zijn zegetocht begon. Eerder kan men zeggen: nu begon het pas! Wijsgeren 
probeerden een eigen wereldbeschouwing te formuleren. Ze wilden de kennis 
waarmee men tot dusver voornamelijk vanuit de bijbel had geleefd, in over- 
eenstemming brengen met nieuw verworven inzichten, daarbij persoonlijke 
speculaties niet uit de weg gaand. Dit noemen we dan straks de periode der 
Verlichting, waarvan men zou kunnen zeggen, dat mannen als Spinoza en 
Descartes al de vroege voorlopers waren. Berkhof schrijft in zijn Geschiedenis 
der Kerk: Deze ontdekkingen maakten een diepe indruk en gaven een haast 
onbegrensd vertrouwen in de waarneming en de rede. Het menselijk ver- 
stand, dat zoveel kan, moet nog veel meer kunnen '. En verderop: De gods- 
dienst welke de denkers der Verlichting in hun studeerkamers construeerden 
en als "natuurlijke godsdienst" aanprezen, stond in haar kilheid en oppervlak- 
kigheid mijlenver af van de gloed en diepte die alle werkelijke godsdienst 
kenmerkt. Als "natuurlijk" gold allereerst het geloof in een Oppetwezen, die 
bewezen werd uit de wijsheid en wetmatigheid van het heelal. Daaruit vloeide 
Gods voorzienigheid voort, die alles op aarde aan het nut en geluk van de 
mensen dienstbaar heeft gemaakt. Natuurlijk is ook dat God de mens gebiedt 
de deugd te beoefenen. Ook de ziel van de mens is onsterfelijk. In het hier- 
namaals zal ze haar verdiende loon of straf ontvangen 3. 



Toch heeft in de loop van de tweede helft der 18e eeuw, juist onder invloed 
van de verlichtingsdenkbeelden, de belangstelling voor de kerkdiensten niet 
helemaal ontbroken, doordat men probeerde zich aan te sluiten bij verlichte 
noties als geloof in de goedgunstige voorzienigheid van God, die de door 

.Hem geschapen en onderhouden wereld op harmonische wijze had 
Men sprak graag over orde en doelmatigheid, die in de natuur 

heersten, en op grond waarvan het duidelijk werd dat er een hogere macht 
aan ten grondslag lag 5. Werd in art. 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
ook niet duidelijk gesproken over de kennis van God, die af te lezen was uit 
het boek der natuur, aangezien daarin alle schepselen groot en klein, als het 
ware de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van Hem niet gezien 
kan worden, namelijk Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid? 
Wat de inhoud van de preken betreft dient te worden vastgesteld dat de dog- 
matiek langzamerhand moest wijken voor de bijbelwetenschap. Voorlopig 
was er nog geen sprake van historisch-kritisch onderzoek, maar wel werd 
soms de vraag besproken of men alles wat geschreven stond letterlijk moest 
nemen. Vaak werd dan de oplossing gezocht in de z.g. accomodatietheorie, 
d.w.z. dat men ervan uitging dat de bijbelschrijver zich had aangepast aan het 
denken van de tijdgenoten. Bosma noemt als voorbeeld de wijze waarop de 
orthodoxe theoloog Bonnet de vraag behandelt hoe de stammen Israëls in zo 
korte tijd zich zo massaal hadden kunnen verplaatsen naar de overkant van 
de Rode Zee. Het was mogelijk geweest als Mozes zijn volk langs een grote 
breedte had opgesteld, zodat ze daardoor allen gered hadden kunnen worden 
van de ondergang in de weer snel opkomende vloed 6. 

Het was de vooruitstrevende Leidse professor Hollebeek die op het belang 
van de prediking voor het (godsdienstig en zedelijk) welzijn van een samenle- 
ving wees en de gebrekkige manier, waarop doorgaans in de heersende kerk 
werd gepree kt... Doel van de preek was informatieoverdracht en gedragsver- 
andering '. 
Uitleg en toepassing zouden wij misschien zeggen. Overigens heerste er in 
de tijd der Verlichting een grote mate van tolerantie. De periode van heftige 
polemiek vanaf de kansel was voorbij. 
Echter niet alleen in de kerk, ook in de maatschappij en met name in de poli- 
tiek ging wel een heel andere wind waaien. Daarbij hebben de ontwikkelingen 
in Frankrijk, die tenslotte uitliepen op de Grote Revolutie in 1789 die een eind 
maakte aan het absolutisme in kerk en staat, een belangrijke rol gespeeld. 
Otto de Jong schrijft e i  over in zijn Nederlandse Kerkgeschieden~s: Franse 
beschouwingen over een scheiding van de macht in de staat, over de soeve- 
reine rechten van het volk, wijsgerige bespiegelingen over de gelijkheid van 
alle mensen ongeacht godsdienst of afkomst leidden er toe dat in ons land 
tegenover de prinsgezi17den niet zozeer de regenten, maar meer de "demo- 
craten" of wel "patriotten" kwamen te staan *. 
Het leidde ertoe dat ook in de kerkeraad andere verhoudingen kwamen te 
bestaan. Vanouds werden die bepaald door heJ.bestaan van twee stromin- 
gen: de voetianen en coccejanen; een derde stroming had korte tijd een wat 



meer mystieke piëtistische kleur gehad onder invloed van de Duitse theoloog 
Lampe (21725). Maar als de Verlichting zich doorzet zien we gebeuren wat 
Bakhuizen v.d. BrinWLindeboom in hun Handboek al hadden geschreven dat 
de oude tegenstellingen zich voortzetten in een wat rigoureuze en een liberale 
stroming, d.w.z. dus een behoudende en meer vooruitstrevende vleugel, die 
elkander bij beroeping van predikanten de voet soms behoorlijk konden dwars 
zetten, hetgeen blijkt bij een vrijwel gelijk aantal stemmen voor en tegen. Het 
heeft er op zeker ogenblik zelfs toe geleid dat men besloot de notulen eerst in 
klad te schrijven alvorens ze in de volgende vergadering officieel waren 
goedgekeurd en daarna in het notulenboek konden worden aangetekend 
(1 716 1768). Onder invloed van het opkomende patriottisme werd de tendens 
naar verschil van opvattingen alleen maar versterkt, doordat ook kerke- 
raadsleden betrokken raakten in rellen, die daaromtrent zich in Gorkum heb- 
ben voorgedaan. In de komende afleveringen ga ik daarop uitvoeriger in. 
In deze aflevering beperk ik mij verder tot de invloed die de Verlichting in het 
laatste kwartaal van de 18e eeuw op het kerkelijke leven heeft uitgeoefend. 
Daarvoor gaan we terug naar de notulen van de vergadering van de kerke- 
raad van 3118 1774, waarin we lezen: de praeses stelde uit naam van het 
ministerie (de predikanten dus) de volgende punten voor, waarover zij zelf tot 
bevordering van de stichting in de gemeente overeenstemming hadden 
bereikt: 
1. omdat er veel psalmen van lange uitgestrektheid zijn, met het zingen waar- 
van geruime tijd verloopt, of er bij gelegenheid van de invoering van de ver- 
nieuwde psalmberijming zij 't niet zo zouden kunnen regelen, evenals in de 
gemeente Leiden en elders, dat niet de voorzanger maar de predikant zelf zo 
veel verzen van de te zingen psalm zou opgeven, als hij met de lengte van 
zijn voor handen hebbend werk (de preek dus, L.H.) nodig oordeelde, daarbij 
blijft het zingen der psalmen zoals men gewoon is. 
2. ook ten aanzien van de catechisaties doet men voorstellen om die anders 
te organiseren, omdat er soms niemand komt. 
Wat is hier voor ons van belang? 
Hier wordt gesproken over een vernieuwde psalmberijming, die in 1775 lan- 
delijk werd ingevoerd. Tot dusver had men nog steedsde oude, zeer stunte- 
lige berijming van Dathenus gebruikt uit de aanvang der reformatie. De 
nieuwe berijming was daarmee vergeleken een grote vooruitgang. 
Wel valt daarin op dat bepaald woordgebruik meer aan de Verlichtingsvroom- 
heid herinnert dan aan de vertaling van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, 
bijvoorbeeld wanneer uitdrukkingen als Opperwezen, pad der deugd, gods- 
vruchtig daarin voorkomen. Als voorbeelden verwijs ik naar Psalm 1: 3 - 7:5 -
8:1,9 - 19:4 - 21:7 - 24:4 - 27:7, enz. 
Verder dat het kennelijk de bedoeling was dat de liederen ook in vlotter tempo 
zouden worden gezongen. Daar kwam echter in feite vaak niets van terecht. 
Hoe was men het dan gewend? De Jong schrijft erover in zijn Nederlandse 
Kerkgeschiedenis: De gemeente placht namelijk Dathenus' psalmen achter 
het orgel of de voorzanger aan te zingen. Tussen de regels konden dan 



enkele of meer maten weerklinken (pauzes, die in oude kerkboeken soms 
nog aangegeven staan. L.H.) die soms uitgroeiden tot vervaarlijk virtuoos 
vertoon van de organist. .. Liefhebbers van de "oude" zangtrant zetten een 
keel op, waartegen menig voorganger het moest afleggen. Begrijpelijkewijs 
waren de kerkgangers van zo iets "deerlijk" ontroerd. 
Niet alleen predikanten hadden soms zandlopers nodig om zich niet al te 
wijdlopig met hun tekst bezig te houden, ook organisten konden er iets van. 
Was het een wonder dat de sekte der Herrnhutters, die van goede muziek en 
opgewekte liederen hield, bij bepaalde mensen aanhang verwierf? Zo'n kerk- 
dienst kon lang duren voor men weer naar huis kon gaan. 
Wat het tweede punt betreft dat besproken werd op de vergadering van 3118 
1774: de catechisaties blijven nog altijd een probleem. Daar werden mee 
bedoeld de dinsdagmiddagcatechisaties, gegeven in het koor van de kerk 
door de jongste der predikanten. (De jongste der predikanten was wel vaker 
de klos. Zo werd op zeker ogenblik beslist dat van hem verwacht werd te 
assisteren bij misdadigers, die met de dood gestraft zouden worden (1762). 
De lidmatencatechisaties werden gewoonlijk gegeven ten huize van de predi- 
kanten. Maar omdat men alleen geografische wijken kende, deed zich soms 
het probleem voor dat iemand belijdenis wilde doen bij een predikant, die niet 
zijn wijkpredikant was. De reden daarvan was dan zonder twijfel dat de 
betreffende lidmaatcatechisant wilde worden onderwezen door een predikant 
die van zijn soort (coccejaan of voetiaan) was. Dan zouden daarbij diens 
ouderlingen ook assisteren, niet die van de wijkpredikant. De eigenlijke aan- 
neming vond plaats in het koor van de kerk n.a.v. vragen die achterin het 
boekje Kort Begrip staan. Men hoefde dan alleen maar te gaan opstaan om 
daarmee te kennen geven dat men de vragen met ja beantwoordde. 

De patriottentijd 
De periode aan het eind van de 18e eeuw wordt gekenmerkt door woelingen 
tussen de meer prinsgezinden, een behoudende stroming, en de patriotten, 
die meer op vernieuwing uit waren. Uitvoerig worden deze beroeringen 
beschreven door de oud-stadsarchivaris van Gorkum, de heer A.J. Busch, in 
een artikel in het Historisch tijdschrift Holland (20e jaargang, no. 1, 1988). 
Busch vertelt hoe op zeker ogenblik de patriotten een meerderheid in de 
vroedschap forceerden. Een en ander ging gepaard met relletjes, waarbij in 
elk geval ook een drietal kerkeraadsleden betrokken waren, die de zijde 
gekozen hadden van de patriotten. Ook in andere steden van ons land 
speelden zich soortgeiijke tonelen af. De van oorsprong Friese stadhouder 
Willem V was uit Den Haag naar Nijmegen gevlucht, maar zijn vrouw 
Wilhelmina van Pruisen legde zich niet zo gemakkelijk bij de toestand neer. Zij 
vertrok richting Den Haag, maar zij werd met haar gezelschap bij Gouda, bij 
de Goejanverwellesluis, door een vrijkorps van de patriotten tegengehouden. 
Deze belediging liet zij zich niet aandoen. Ze riep haar broer Frederik Willem 
II, de koning van Pruisen, te hulp, die weldra een legermacht van meer dan 
20.000 man onder bevel van de hertog van runsw wijk naar Holland deed 



oprukken, met het gevolg dat ook in Gorkum spoedig een eind gemaakt werd 
aan het patriottisch bewind. 
Dit alles speelde zich af de laatste maanden van het jaar 1787. De 
Oranjegezinden kregen dus de teugels weer in handen en dit leidde ertoe dat 
men in Gorkum weer op de oude voet kon voortgaan. In de vergadering van 
de kerkeraad in januari 1788 kwam een resolutie van de burgemeesters aan 
de orde, waarin deze de verwachting uitspraken dat men bij de kandidaat- 
stelling ouderlingen en diakenen zou kiezen, die bekendstonden als waare 
aanklevers van de oude constitutie en van het doorluchtig Huis van Oranje. 
Toen ds. Hoogvliet werd beroepen naar Alkmaar en dat aannam, volgde men 
de normale procedure voor de beroeping van een opvolger, maar die werd 
door de gr. achtbaren niet geaccepteerd. Men wilde de voorgestelde 
predikanten eerst wel eens horen. Dit was de eerste keer dat er bij de 
beroeping van predikanten sprake was van eerst horen en dan beroepen. Dat 
horen kon ieder doen, die daarvoor in de gelegenheid was blijkbaar. Van een 
hoorcommissie was nog geen sprake. Met meerderheid van twee stemmen 
werd beroepen ds. Noordink van West-Zaandam. De plaatselijke overheid 
wenste deze beroeping echter niet te approberen, maar verzocht met een 
ander voorstel te komen en daarbij bedacht te zijn op wat in de resolutie t.a.v. 
kerkeraadsleden was vastgesteld. Van dezelfde datum ontving de kerkeraad 
een schrijven van gr. achtb., waarin zij zich ontstemd verklaarden dat ook 
leden van de kerkeraad, nl. Wessel Boudewijn Cappelhoff (inderdaad de zoon 
van de emerituspredikant Cappelhoff! L.H.), Teunis Horneer en Melchior 
Speelman betrokken waren geweest bij de irregulariteiten en disordres ten 
gunste van omwenteling van zaken. Op 18 juni 1788 werd een extra-ordinaire 
brede kerkeraadsvergadering gehouden, waarin men zich min of meer 
verlegen betoont met het aanschrijven van gr. achtb. Men wenst nadere 
elucidatie. 
Een week later deelde rustend leraar Cappelhoff mee dat hij vanwege 
toenemende verzwakking voortaan niet meer aan de vergaderingen zou 
deelnemen. Hij voelde zich er door zijn zoon ongetwijfeld te zeer bij 
betrokken. Intussen kreeg ds. Visch een beroep naar Schiedam en nam dat 
aan. Hij nam eerst afscheid 8 oktober met een preek over Hebr. 13: 8 Jezus 
Christus is gisteren en heden dezelfde. M.a.w. hij probeerde de gemeente, 
die verdeeld was door partijtwisten op politiek gebied, te concentreren op dat 
wat centraal diende te staan in de prediking. 
Maar al in juli 1788 was er van de zijde van de drossaard (de 
vertegenwoordiger van de stadhouder Willem V) en burgemeesters een 
resolutie ingekomen, waarin de kerkeraad wederom werd meegedeeld dat de 
drie mannen Cappelhoff, Horneer en Speelman door hun gedrag t.a.v. het 
z.g. Patriottisme zoveel ergernis hadden gegeven dat ze niet langer als 
voorgangers konden fungeren voor de gemeente en als zodanig beschouwd 
werden als gesuspendeerd (= geschorst). Deze beslissing diende nu de 
volgende zondag v.m. en n.m. te worden afgelezen vanaf de kansel. De 



kerkeraad besprak deze resolutie en vatte zijn oordeel samen in de volgende 
drie punten: 
1. Men betreurt het dat men deze bezwaren niet bij de kerkeraad heeft 
ingediend, omdat die als de competente rechter daarover had kunnen 
oordelen. 
2. Evenwel zal men berusten in het schorsen van bedoelde personen, en hun 
daarvan kennis geven, ten einde zich te onthouden van het bijwonen der 
vergaderingen. 
3. Een commissie zal heren ed. gr. achtb. verzoeken de predikanten van het 
voorlezen van de resolutie te excuseren. 
Drie dagen later bracht de laatstgenoemde commissie verslag uit: 
De heren gr. achtb. waren verwonderd dat de kerkeraad niet in alle delen aan 
hun verlangen had voldaan, dat hun resolutie volledig diende te worden 
uitgevoerd, ook de afkondiging vanaf de kansel van de schorsing van de drie 
leden. 
Anderhalve week later (1817)vond er weer een kerkeraadsvergadering plaats. 
Ingekomen was een brief van ouderling Metman (ook patriottisch gezind), die 
in die kwaliteit ontslag vroeg. Hij werd bedankt voor de goede diensten. De 
gecommitteerden van het drietal voor de vacature ds. Hoogvliet deelden mee 
dat ze het hadden voorgelegd aan de ed. gr. achtb. die er niet op wilden 
ingaan, zolang de kerkeraad niet voldaan had aan hun verzoek om na te 
gaan of nieuwe kerkeraadsleden wel van de vereiste sentimenten waren. 
Overigens wat bedoelden de h.h. gr. achtb. precies, wanneer ze vroegen 
nauwkeurig attentie te houden op de sententie? De kerkeraad wenste het 
ongenoegen van ed. gr. achtb. te voorkomen, maar wat de schorsing betrof 
vonden ze het nogal moeilijk, omdat ze van oordeel waren uit zichzelf geen 
macht of autoriteit te hebben en dus daartoe niet bevoegd te zijn. 
Tien dagen later verzachten weer enkele broeders ontslag als lid van de 
kerkeraad. Twee dagen later vond de beroepingsvergadering plaats in de 
vac. Hoogvliet, waarbij met een meerderheid van 13 stemmen gekozen werd 
ds. Johannes Wilhelmus Bussingh van Monster. Vijf leden waren afwezig, vijf 
mochten niet meer meestemmen. Het aantal tegenstemmers wordt niet 
vermeld. Conclusie mijnerzijds: met de hakken over de sloot zouden we deze 
beroeping kunnen kwalificeren. De voorzitter van de kerkeraad (vermoedelijk 
Dr. Kneppelhout) ging naar h. h. gr. achtb. om approbatie te vragen. Die 
informeerden of de kerkeraad voldaan had aan de resolutie bovengenoemd; 
zo niet, dan geen approbatie. 
Maar de kerkeraad verklaarde opnieuw geen macht (=bevoegdheid) te 
hebben om ontslag te geven. Dat zou alleen maar een hoger kerkelijk bestuur 
kunnen beslissen natuurlijk! Daarin stond de kerkeraad sterk. Tenslotte werd 
de praeses op 1 augustus een resolutie ter hand gesteld, die de goedkeuring 
inhield van het beroep op ds. Bussingh. M.a.w. de h. h. gr. achtb. kozen 
eieren voor hun geld, nu de kerkeraad approbatie vroeg op een beroep op 
een alom bekend staande Oranjeklant! 



De scheur tussen patriotten en 
oranjegezinden liep in elk geval dwars 
door de kerkeraad heen en het was 
zonder twijfel mede aan Dr. 
Kneppelhout te danken dat er met de 
bevoegdheden en macht van de 
kerkeraad niet werd gesjoemeld. 
Dat ds. Bussingh een man was die echt 
de Oranjepartij was toegedaan blijkt uit 
wat over hem verteld wordt in het 
Biografisch Lexicon voor de 
geschiedenis van het Ned. Protestantis- 
me, waarin we lezen dat hij in 1793 
weer vertrok naar zijn geboorteplaats 
Gouda. Daar raakte hij verwikkeld in de 
strijd tussen patriotten en 
prinsgezinden. Men weet van hem dat 
hij de dichtkunst beoefende en bevriend 
was met de bekende dichter en orangist 
Willem Bilderdijk. In Gouda werd hij op 

Ds. Johannes Kneppelhout, zeker ogenblik door het stadsbestuur 
predikant te Gorinchem 1782-1 794 ontslagen. Hem werd zelfs een 
preekverbod opgelegd. Later werd hij we& in zijn ambt hersteld. Maar hij 
bleef een wat emotionele figuur, die na de eeuwwisseling met sociale 
bewogenheid zich inzette voor het bestrijden van armoede door het 
organiseren van liefdadigheidsconcerten. 
Het moet een bijzondere dienst geweest zijn toen hij op 2 november 1788 zijn 
intrede deed in Gorkum met een preek over Jesaja 40: 9: Klim op een hogen 
berg, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van 
Juda: Zie, hier is uw God! 
Temidden van alle perikelen, zowel landelijk als plaatselijk, moet dit wel een 
indrukwekkende, maar ook uitdagende preek geweest zijn. Evenwel met de 
komst van deze oranjegezinde predikant was de rust nog niet teruggekeerd. 
Bij de kerkeraadsverkiezing aan 't begin van 1790 maakte het stadsbestuur 
opnieuw bezwaar tegen de kandidaat die door de kerkeraad als diaken werd 
voorgesteld, een zekere Cornelis Prouningen van Deventer. 
Niettegenstaande zijn mooie dubbele naam werd van hem ook gezegd dat hij 
enigermate betrokken was geweest bij de onlusten, die ons lieve Vaderland 
zozeer geschokt hebben. Toch was hij pas aangesteld als onderofficier van 
de Burgerwacht. De kerkeraad ging dit te ver en men besloot aan het voorstel 
vast te houden en tevens het besluit in te trekken dat personen die 
sympathiseerden met het Patriottisme, niet in aanmerking zouden komen. 
Het werd een krachtproef tussen het stadsbestuur en de kerkeraad. De 
kerkeraad gaf toe, stelde een nieuwe kandidaat voor, maar een jaar later 



werd dezelfde kandidaat, Cornelis van Prouningen, opnieuw voorgesteld en 
nu praatte het stadsbestuur er verder niet over. 
Het was een wankel evenwicht tussen beide stromingen en er werd soms fel 
gesproken. Dat bleek ook toen ds. Corstius vertrok naar Groningen en ds. 
Mandt van Zutphen in zijn plaats beroepen werd, die weliswaar bedankte 
omdat hij opzag tegen het vele preken dat hem wachtte in Gorkum. Maar een 
jaar later probeerde men het toch weer, hij was de man die men zocht, 
meende de meerderheid van de kerkeraad, maar achteraf ging het gerucht 
dat diaken Polvliet op het exercitieveld gezegd zou hebben dat de tegenstem- 
mers slegte blixems waren. En daarbij nog meer gansch niet aangenaame 
uitdrukkingen had gebruikt. Polvliet werd voor de kerkeraad gedaagd, maar hij 
kwam gewoon niet, ofschoon door de koster aangezegd. Nog geen 14 dagen 
later was deze zaak ten genoegen van de kerkeraad afgedaan en besloot 
men daaromtrent niets aan te tekenen in de notulen. 
Ds. Mandt werd augustus 1791 bevestigd door ds. Voorduin met een preek 
over Mattheus 17: 5: Hoort Hem en hield zijn intredepreek over 2 Cor. 12: 14: 
Want ik zoek niet het uwe, maar u! 
In Westeuropa namen de spanningen toe. In Frankrijk was in juli 1789 de 
grote revolutie uitgebroken met de bestorming van de Bastille 
(staatsgevangenis). De Fransen trokken België binnen. Maar daar bleef het 
bij. In Parijs heerste grote onrust, die tenslotte uitliep op de moord op koning 
Lodewijk XVI op het schavot (guillotine): 21 januari 1793. 
Hier te lande zag men de toekomst donker tegemoet. Maatregelen dienden te 
worden getroffen. Eind januari waren weer een paar jongelieden uit het 
Armhuis weggelopen. Eén had zich als soldaat laten inschrijven, van de 
andere hoorde men niets meer. Hij zou ook niet terug mogen keren in het 
Armhuis. De kerkeraad besloot vanwege de treurige omstandigheden het 
huisbezoek niet te laten doorgaan. Begin maart werd besloten al het geld, 
effecten en papieren te redden voor brand en andere inconveniënten bij een 
onverhoopte belegering. Men besloot alle papieren van de diaconie, alsmede 
de doop- en trouwboeken en notulenboeken van de kerkeraad te plaatsen in 
een grafkelder. Een commissie werd daarmee belast. Ook de resoluties van 
de heren gr. achtb. waren door ds. 'Kneppelhout in de kerkeraadskast gelegd, 
waarop men besloot ook die bij de andere stukken op te bergen. 
Op 28 maart noteerde men het Heilig Avondmaal te vieren op a.s. zondag in 
de Grote Kerk en een week later nog eens in dezelfde kerk, omdat de Kapel 
als militair magazijn in gebruik was. 
Op de 2e Kerstdag had ds. Bussingh een beroep ontvangen uit Gouda, dat hij 
aannam. Afscheid 19 april 1793. 
Maar dan opeens leek het gevaar voorbij. De Fransen zetten niet door. Ze 
hadden het te druk met in eigen land orde op zaken te stellen. Een zucht van 
verlichting leek de Gorkumers weer te doen opveren. Eenparig werd besloten 
de opgeborgen papieren en stukken weer te voorschijn te nalen. 
Daags voor het afscheid van ds. Bussingh liet de praeses weten dat de h.h. 
burgemeesters een resolutie hadden gezonden, waarin de namen werden 



opgevraagd van de leden van de kerkeraad, opdat zij de eed op de constitutie 
konden afleggen, overeenkomstig het bepaalde in de resolutie vermeld in de 
notulen van 911 1788. Jaarlijks moest binnen 8 dagen na de bevestiging der 
nieuwe leden, opgave worden gedaan aan gr. achtb., wie van de gekozenen 
bereid waren de eed op de constitutie te doen en zich daaraan te reguleren. 
De Restauratie van 1788, die even wankelde, werd opnieuw op zijn pootjes 
gezet. Het gewone leven leek zich te herstellen. Het beroepingswerk in de 
vacature Bussingh werd normaal opgezet. Er werden achtereenvolgens 
verschillende beroepen uitgebracht met approbatie van gr. achtb., maar de 
één na de ander bedankte. Twee lieten het zover zelfs niet komen en 
berichtten dat ze niet in aanmerking wensten te komen, onder wie ook de 
Gamerse predikant 't Hooft, die nadat er weer vergeefs geprobeerd was de 
vacature vervuld te krijgen, naderhand, toen men een serieus beroep op hem 
deed, dit aannam. Wat kon de reden geweest zijn dat men telkens bedankte 
of niet in aanmerking wenste te komen? Wilden ze niet naar de vestingstad 
Gorkum, die in oorlogsomstandigheden verwikkeld kon worden? 
Terwijl in Parijs een waar schrikbewind heerste (1793-1795), waarin de meest 
revolutionaire denkbeelden en machthebbers elkaar afwisselden, moest er op 
het Europese land oorlog worden gevoerd, waarin al spoedig de figuur van 
Napoleon zich onderscheidde. België was intussen al bij Frankrijk ingelijfd. 
We hebben de weerslag van deze gebeurtenissen in 't begin van 1793 in ons 
verhaal kunnen vaststellen. Het waren bange dagen, maar het liep toen nog 
goed af. De kerkeraad kon de documenten weer uit de grafkelder terughalen. 
Maar juli 1794, toen ds. 't Hooft nog niet gekomen was, verzocht de geleerde 
en ervaren Dr. Kneppelhout wegens lichamelijke en toenemende 
ongesteldheden helaas om zijn ontslag. En toen dan de strenge winter van 
I794195 toesloeg, zou het weldra met de restauratie van de oude, vaak door 
conservatieve regenten overheerste politiek, gedaan zijn. 

Lijst van predikanten van de Hervormde Gemeente te Gorinchem 
van 1730 tot 1830 

Verdeeld over de vier predikantsplaatsen A, B, C en D 

Marinus van Hoeken, geb. 's-Gravenhage 21112 1662; pred. Oosterhout 1694 
Gorinchem; emer. 1730; overi. te 's-Gravenhage 1737. 
Johannes van Wingerden, geb. Gorinchem 1698; pred. Molenaarsgraaf; 
Giessendam; Gorinchem 1730; vertrekt naar 's-Hertogenbosch 1734; Middelburg 
1 736; overleden 1762. 
Ludovicus ,van Toulon, geb. Dordrecht 116 1702; pred. Klaaswaal 1727; 
Gorinchem 1735; overl. 1763. 
Willem Jakes Calcoen, geb. Garderen 1415 1735; pred. Blokzijl 1759; Nijkerk; 
Gorinchem 1763; vertrekt naar Groningen 1772; Amsterdam, afgezet als politiek 
orangist 1796; overi. Haarlem 1802. 



Andreas Jacobus Callenfels, geb. Middelburg 718 1741; pred. Noordgouwe 
1763; Pijnacker; Wageningen; Gorinchem 1772; emer. 1782; overi. 1784. 
Johannes Kneppelhout, geb. Rotterdam 1414 1745; pred. Doorn 1770; 
Barendrecht; Naarden; Gorinchem 1782; emer. 1794; overi. Leiden 1803. 
Johannes de Stoppelaar, geb. Oudenbosch 3117 1757; pred. Bunschoten 1781 ; 
Schipluiden; Steenbergen (N.Br.); Goes; Gorinchem 1795; emer. 1798; overl. 
1800. 
Gerardus Henricus Ernst, geb. Nijmegen 814 1765; pred. Groet 1787; Berkhout; 
Beemster; Gorinchem 1915 1802. Hij is er nog in 1830. 

B. 
Arnoldus van Usseldijk, geb. Steenwijk 1669; pred. Terheyde 1695; Grave 
1700; Gorinchem 171 5; overl. 1735. 
Joan van Doornik, geb. Amsterdam 22112 1693; pred. Oegstgeest 1717; 
Gorinchem 1918 1735; overl. 1745. 
Adrianus 's Gravezande, geb. 's-Gravenhage 1115 1714; pred. Noordwijk aan 
Zee 1742; Asperen 1743; Gorinchem 1745; vertr. naar Middelburg 1749; overl. 
1787. 
Egbertus Cappelhoff, geb. Amsterdam 1 15 1716; pred. Zuid-Zijpe 1742; 
Gorinchem 3118 1749; emer. 1784; overl. 1791. 
Frans Cornelis Hoogvliet, geb. Delft 2513 1757; pred. Zoetermeer 1780; 
Gorinchem 1785; Alkmaar 1788; Schiedam 1798; overl. 1803. 
Johannes Wilhelmus Bussingh, geb. Delfshaven 31110 1761; pred. Vinkeveen 
1783; Monster 1786; Gorinchem 1788; Gouda 1793, als politiek orangist afgezet 
in 1795, hersteld in 1802; emer. 1824; overl. Alphen ald Rijn 1828. 
Hermanus Henricus 't Hooft, geb. Zaltbommel2415 1761; pred. Gameren 1784; 
Gorinchem 1794; pred. 1824. 
Jan Samuel Wor, geb. Rotterdam 12112 1790; pred. Randwijk 1815; West- 
Zaandam 1820; Gorinchem 1823; Zwolle 1832; emer. 1871 ;overl. 1875. 

C. 
Ludovicus van Zeeberg (afgekort Zabry), geb. Puttershoek; Gorinchem 1725; 
overl. 1759. 
Artus Coppiers, geb. Rotterdam 7110 1723 (remonstr.); pred. Giessendam 1748; 
Gorinchem 1759; Leiden 1762; overl. 1774. 
Dr. Johannes Habbema, geb. Leeuwarden 2311 1733; pred. Twijzel 1758; 
Gorinchem 1763; Rotterdam 1767; emer. 1789; overi. Delft 1800. 
Leonardus van Wolde, geb. Rotterdam 1619 1738; pred. Schelluinen 1764; 
Gorinchem 1767; overl. 1769. 
Petrus Ameshoff, geb. Amsterdam 19110 1738; pred. Ede 1765; Hasselt 1767; 
Purmerend 1768; Gorinchem 1769; emer. 1784; overl. Amsterdam 181 2. 
Johannes Visch, geb. Utrecht 918 1757; pred. Scherpenzeel (Gld) 1780; 
Gorinchem 1785; Schiedam 1788; Amsterdam 1794 (politiek afgezet als orangist 
1796, hersteld 1 804; overl. 1 81 9. 
Willem Leonard Voorduin, geb. Gouda 1119 1760; pred. Doom 1784; 
g graven deel 1785; Gorinchem 1 789; Groningen 1803; Utrecht 1805; emer. 1 829; 
overl. Utrecht 1834. 



Abraham Arnoldus van Ossenbergh, geb. aug. 1762; pred. Leerbroek 1786; 
Woudrichem 1788; Gorinchem 1804; overl. 1806. 
Gosuinus Gerardus Akersloot, geb. Utrecht 1776; pred. Rockanje 1798; Nieuw- 
Beijerland 1804; Gorinchem 1807; Leiden 1808; overl. 1824. 

Nicolaas Lobry, geb. Zutphen 1615 1766; pred. 
Brakel 1788; Avezaath 1790; Zaandijk 1797; 
Vollenhove 1803; Gorinchem 1809; 
Leeuwarden 1810; overl. 181 8. 
Willem Gerrit van Doorne, geb. Edam 26110 
1781; pred. Berkenwoude 1803; Kuinre 1805; 
Winschoten 1808; Gorinchem 181 1 ; Gouda 
181 5; Amsterdam 1816; overl. 1831. 
Henricus Quartfort, geb. Utrecht 1786; pred. 
Doorn 1808; Gorinchem 1815; overl. Utrecht 
1816. 
Heyliger Jacobus Wunder, geb. Amsterdam 
1718 1779; pred. Renkum 1805; Gorinchem 

N. I, O B K IJ, 181 7; Amsterdam 1823; overl. 1845. 

D. 

Henricus Vinck, geb. Gorinchem oktober 1677; pred. Meeuwen 1705; Spijk 
171 2; Haasirecht î 71 6; Gorinchem 1724; emer. 1743; overl. 1744. 
Cornelis van Gennep, geb. Gorinchem 814 1711; pred. Arke1 1737; Gorinchem 
1743; emer. 1767; oirerl. 1769. 
Gerardus Koning, geb. Breda 1722; pred. Nieuwenhoom 1750; Katwijk aan Zee 
1761;Gorinchem 1767; emer. 1784; overl. 1796. 
Melchior C~rc;ti:sa,geb. Maastricht 415 1749; pred. Velp 1771; Wezel (Kleef) 
1779; Delfshaven 1784; Gorinchem 1785; Groningen 1788; overl. 181 5. 
Petrus Meyboom, geb. Amsterdam 2812 1758; pred. Egmond-Binnen 1781; 
Bennebroek 1782; Vlissingen 1784; Gorinchem 1789; Amsterdam 1791 ; overl. 
1 822. 
Adrianus Mandt, geb. Haarlem 27112 1738; pred. Oostvoome 1765; Ouderkerk 
ald Amstell769; Kampen 1774; Zutphen 1781 ; Gorinchem 1791 ; overl. 1807. 

Over de predikanten in de tweede helft van de 18e eeuw 
Het is stellig de moeite waard bijzondere aandacht te schenken aan de 
predikanten uit de in het opschrift van deze paragraaf aangegeven periode. 
In het algemeen kunnen we zeggen dat de vanouds bekende twee 
stromingen, namelijk die van de voetianen en die der coccejanen, hun 
betekenis grotendeels verloren hadden. In dat opzicht is de aantekening van 
J.N. Bakhuizen van den Brink en J. Lindeboom in hun Handboek der 
kerkgeschiedenis, nl. dat men langzamerhand beter kon spreken van een 
meer rigoureuze en een meer liberale richtingg, ook voor de Hervormde 
Gemeente van Gorkum van betekenis. Ook al bleef men de vanouds 
vertrouwde benamingen nog lang gebruiken. Eerst in de notulen van de 
kerkeraadsvergadering op 911 1807 vinden we het volgende besluit 



vastgelegd: Daar zedert veele jaren vastgesteld en in gebruik gebleeven is 
dat deeze gemeente bediend wierd door twee predikanten die de leerwijze 
van Voetius en door twee, die de leerwijze van Coccejus waren toegedaan, 
zo is uit aanmerking van veranderde omstandigheden eenpaarig besloten dat, 
nadat de tegenwoordige vacatuure vervuld zal zijn, in volgende beroepingen 
van predikanten geen onderscheid in leerwijze van degeenen, die alsdan op 
de nominatiën gebracht zullen worden, meer zal in aanmerking genoomen 
worden. Maar dan was er ook al heel wat jaren nauwelijks nog aandacht aan 
geschonken. Er waren conservatieve en progressieve predikanten, die elk 
hun eigen aanhang hadden in de gemeente. Er waren ook tussenfiguren. 
Maar er waren intussen ook maar drie predikantsplaatsen meer. En we 
bevinden ons dan inmiddels ook al in de 19e eeuw. 
We keren terug naar ons onderwerp: de situatie in de tweede helft van de 18e 
eeuw. Er zijn dan vier predikantsplaatsen, die we in de vorige paragraaf 
hebben aangeduid met de hoofdletters A, B, C en D, met de daarbij 
behorende namen van de predikanten. Ook al bleef men in die tijd de 
vanouds bekende benamingen voetianen en wccejanen nog altijd gebruiken 
bij beroepingen, maar hoe weten we dan bij welke hoofdletter welke 
theologische stroming behoort? 
Dat is even een probleem geweest. Van één predikant, nl. ds. 's Gravezande, 
wisten we op grond van een aan hem gewijd artikel in het Biografisch Lexicon 
v.d. geschiedenis v.h. Ned. Protestantisme dat hij Coccejaan was, dus onder 

groep B thuishoorde. Van een 
heede predikant, nl. ds. Mandt, 
weten we uit dezelfde bron dat hij 
zich bijzonder verwant voelde met 
de theoloog Hollebeek en een 
hekel had aan de harde toon 
gebruikelijk bij voetianen en 
coccejanen, dus meer van 
liberale richting was, dus zeker 
geen voetiaan. Hij zal zeker in de 
vanouds bekende indeling 
thuishoren onder hoofdletter D. 
Nu blijven nog over de voetianen. 
Dr. Johannes Habbema brengt 
hier de oplossing. Hij stond 
bekend in Rotterdam als de felle 
bestrijder van tolerantie en 
aanhanger van de oude waarheid 
van Calvijn en Beza samen met 
dr. Petrus c of stede''. Hij staat in 
de lijst met hoofdletter C.-NUis de 

DS. Adrianus Mandt, predikant tetGorinchem lijst met hoofdletter A nog over. 
1791-1807. Gravure van J.C. Bendor~ naar 

m - -
een tekening van Corn. De Jonker. 



Die moeten dan nog als voetianen te boek staan. Dat klopt ook met de eerder 
in aflevering 3 gemaakte veronderstelling dat ds. Van Toulon en ds. Van 
Zeeberg (afgekort ook bekend als Zabry) als voetianen bekend stonden. 
Bij het hanteren van de vanouds bekende onderscheiding moeten we dus wel 
bedenken dat die in de tweede helft van de 18e eeuw steeds meer aan 
betekenis ging verliezen. Naast de aanduidingen van Bakhuizen van den 
Brink en Lindeboom rigoureus en liberaal gaan er bij beroeping tenslotte ook 
andere motieven meespelen als bijv. oranje- of patriottischgezind. En niet te 
vergeten dat ook de Verlichting gaat doorwerken. Het wordt dan steeds 
moeilijker om de betreffende predikanten in een bepaald hokje te plaatsen. 
Opvallend is ook dat men in de notulen na het midden der 18e eeuw in plaats 
van over de Nederduyts Gereformeerde Kerk (gemeente, godsdienst) steeds 
meer ging spreken over de Hervormde kerk (gemeente, godsdienst). 
Nu wij enig inzicht hebben gekregen in wat oudtijds de leerwijze, maar in wat 
wij tegenwoordig wellicht eerder de richting of modaliteit van de predikanten 
zouden noemen, zal ik proberen vervolgens nog het een en ander te zeggen 
over het leven dezer predikanten. 
Er waren van de 27 predikanten enkele die het hier 20 of meer jaren 
volhielden. Onder wie vier zelfs meer dan 30 jaar! Van die 27 zijn tien al 
binnen vier jaar weer vertrokken, van wie een na twee jaar al was gestorven. 
Een predikant is zelfs, ruim een maand nadat hij het beroep had 
aangenomen, gestorven op 31-jarige leeftijd, aan de kinderziekte (=pokken), 
zoals zijn verslagen weduwe berichtte. Een zelfde droevig voorval trof de 
gemeente Gorkum als een predikant, die pas twee jaar geleden vanuit 
Schelluinen naar hier was gekomen, op 31-jarige leeftijd kwam te overlijden. 
Het betrof ds. L. van Wolde. En dan te bedenken dat er toen nog geen 
weduwepensioenen bestonden. 
Hoe lag dat met de predikanten? In de notulen vinden we soms 
aantekeningen die er op wijzen dat predikanten, die door 
ouderdomsgebreken of lichamelijke zwakheid, vaak op aanraden van de 
dokter, emeritaat moesten aanvragen, in het genot bleven van hun traktement 
zolang ze leefden. Maar de gemiddelde leeftijd van de predikanten was ruim 
60 jaar. Wie ertoe in staat was, hield het vol of ging tegen de 70 jaar met 
emeritaat. Bleef hij in Gorkum wonen, dan bleef hij lid van het ministerie van 
predikanten. Zulks was het geval met ds. Cappelhoff, die 68 jaar was, toen hij 
na 35 jaar in Gorkum gewerkt te hebben met emeritaat ging, laborerende aan 
zwaar spasmatieke en gevaarlijke pijnen. 
Begin juli 1784 kwamen er geruchten op tafel bij de kerkeraad dat ds. 
Ameshoff zijn dienst wilde neerleggen en naar de stad zijner geboorte, nl. 
Amsterdarr wilde vertrekken. Dit maakte grote indruk. Men had begrip voor 
zijn wankele gezondheid, maar moest er niet aan denken dat deze collega, 
die gewaardeerd werd wegens zijn geleerde, verstandige en godvruchtige 
prediking, stichtelijke wandel en een vriendelijk, vreedzaam oprecht, 
menschlievend bestaan ... en wiens huisgezin der stad en gemeente tot eer 
en voordeel en den armen tot geen geringe vertroosting gedurende zijn 



verblijf onder ons geweest is., met emeritaat zou vertrekken. Zelf was hij zeer 
door die reactie getroffen en zegde nadere overweging toe. Maar vijf dagen 
later kwam de voorzitter Dr. Kneppelhout met een brief ter tafel van Dr. Van 
Velsen, med. doctor, met de verklaring dat ds. Ameshoff emeritaat moest 
aanvragen. Bij het aanhoren daarvan is de vergadering zeer aangeslagen, wijl 
ze voorzag de zware slag welke de gemeente stond te ondergaan van deze 
bij de hele gemeente zeer geliefden hooggeschatte oudsten leeraar. Toen 
elke poging om hem te behouden vruchteloos bleek, vroeg ds. Ameshoff een 
dag later toch ontslag salvo honore en sine stipendii (= eervol en zonder 
toelagen uit de traktementsfondsen). In de vergadering van de daarop 
volgende dag kwam nog een brief van hem ter tafel, waarin hij meedeelde dat 
hij geen gebruik zou maken van hem toekomende Lusten en Lasten van 
zitting in deze vergadering, dewijl zijn Eenv. zal vertrekken naar zijne 
Vaderstad. Hij kon geen officieel afscheid nemen van de gemeente. Nadat ds. 
Ameshoff tot de laatste sessie zijn boetes had betaald, constateerde men dat 
er een vacature was. We krijgen de indruk uit dit alles dat ds. Ameshoff 
afkomstig was uit een welgestelde Amsterdamse (koopmans?)familie. Bij zijn 
vertrek was hij 46 jaar en overleed eerst 28 jaar later. 
Doordat hij als bemiddeld man de amen niet vergat, wordt zijn vertrek dan 
ook mede getypeerd als een zware slag voor de gemeente. Al vóór deze 
beide vacatures ontstonden, was ook ds. Callenfels op 40-jarige leeftijd reeds 
met pensioen gegaan en na twee jaar ook al gestorven. Ook ds. Koning 
begon wegens gezondheidsklachten aan emeritaat te denken. Er werden tal 
van beroepen uitgebracht. Temidden van heel deze problematiek is het een 
gouden greep geweest een beroep te doen op Dr. Johannes Kneppelhout 
van Naarden, die het aannam (1782). Met grootste eensgezindheid was hij 
beroepen. 
Aan hem Is het ongetwijfeld vooral te danken geweest dat de Hervormde 
gemeente van Gorkum deze moeilijke periode, die zich deels voltrok in de 
jaren, waarin op politiek terrein de twisten plaatsvonden tussen patriotten en 
oranjegezinden, te boven kwam. Hij was niet alleen een bekwaam 
bestuurder, die rustig en deskundig zijn weg ging. Ook wanneer van 
overheidszijde soms gepoogd werd in de kerkelijke gemeente de zaken naar 
haar inzichten te regelen. 
Hij was ook een goed theoloog die zich niet liet beïnvloeden door de tijdgeest, 
als die naar zijn inzicht met de trouw aan het evangelie in conflict kwam. 
Toen twee van de drie nog bestaande vacatures vervuld waren, liet men aan 
de predikanten de keuze over om opnieuw de wijken te verdelen. Ds. 
Kneppelhout koos het kwartier van ds. Cappelhoff (wijk B); ds. Visch koos het 
kwartier van ds. Ameshoff (wijk C); ds. Hoogvliet koos het kwartier van ds. 
Koning (wijk D). En dan zou de nieuwe predikant, ds. Corstius van 
Delfshaven, die het beroep reeds aangenomen had, de wijk toegewezen 
worden van ds. Callenfels (wijk A). 
Het zou interessant zijn te weten in hoeverre bij deze verdeling sociale, 
modale of mogelijk andere factoren een rol hebben gespeeld. Aan Dr. 



Kneppelhout zal een aparte paragraaf gewijd worden. Hier vast nog enkele 
gegevens over ds. Mandt die ontleend zijn aan het Biografisch Lexicon voor 
de geschiedenis van het Ned. Protestantisme. 
Ofschoon aanvankelijk bestemd voor de handel, begon hij zijn theologische 
studie te Leiden. hij voelde zich daar bijzonder aangesproken door de 
hooggeleerde Hollebeek, die vond dat de prediking niet zozeer leerstellig, 
maar op het praktische leven moest worden ingesteld. Het pastoraat boeide 
hem minder; hij ging op in zijn geschiedkundige en letterkundige studies; 
beoefende bijv. ook de dichtkunst; was medeoprichter van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde. 
Hij had een warm hart voor de gemeentezang en schonk aan de Herv. 
gemeente van Gorkum een orgel voor de Kapel. November 1806, toen de 
Evangelische Gezangen werden ingevoerd, hield ds. Mandt op een 
zondagavond een leerrede tot aanprijzing van deze kerkgezangen, die als 
een uitmuntende leerrede voor de invoering van de nieuwe Evangelische 
gezangen werd gewaardeerd met het verzoek die te laten drukken. In die 
vergadering kwam de vraag op of men geen zanggezelschap moest oprichten 
opdat de gemeente zich oefende in het zingen van de nieuwe liederen. Men 
besloot dat nader te overleggen. 
In de notulen van 818 1792 was het ds. Mandt, die de aandacht vestigde op 
de nuttigheid van de oprichting van zondagsscholen voor armenkinderen, 
zoals dat in Engeland gebeurde met gezegend gevolg. 
Bij testament legateerde hij aan de gemeente een bedrag van fl. 2000 uit welk 
fonds jaarlijks tot bevordering van kennis en Godsvrucht nuttige boeken 
konden worden uitgereikt aan arme kinderen. Zelf was hij blijkbaar kinderloos. 
Een even groot bedrag werd in de vorm van een fonds geschonken ter 
ondersteuning van behoeftigen. Beide fondsen werden in 1955 geliquideerd. 

Noten: 
1. Jelle Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op 
de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. De Graaf Publishers, 
Nieuwkoop, 1 997 
2. H. Berkhof, Geschiedenis der Kerk. 5e druk. Callenbach, Nijkerk, p. 252 
3. id. p. 253 
4. Bosma, p. 57 
5. id. p. 58 
6. Berkhof, p. 362 
7. Bosma, p. 296 
8. Otto de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, p. 271 
9. DI. 2, p. 204 
10. Dr. J. Reitsma en Dr. J. Lindeboom, Geschiedenis v.d. Hervorming en de Herv. 
Kerk der Nederlanden, 4e druk, uitgave Kemink en Zoon, Utrecht, 1933, p. 430. Zie 
ook: Prof. Knappert, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk, uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 
1912, dl. 2, p.101. 



GELOOF EN BIJGELOOF IN 1518 

R.F. van Dijk 

Spoken bestaan al heel lang. Reeds in september 1518 is er sprake van. Een 
jongen bekende toen dat hij met een slaaplaken om zijn lijf geslagen, met op 
het laken een geest gekonterfeit, andere kinderen bang gemaakt had.' 

Zullen volwassenen ook in die tijd dat als kinderlijk ervaren hebben, ze 
geloofden wel in allerlei wondermiddelen. Viagra kenden ze nog niet, maar 
wel balsemolie. 
Geen wonder dat op de Gorkumse vrijmarkt van 15 november 1518 zekere 
mr. Peter van Berkestell, alias Peter meffer eenre hanf, met dat spul goede 
zaken deed. Hij stond met zijn kraam voor het huis van Hendrik van Heusden. 
Onder andere Thijs den Overlander kocht er een flesje olie en zowaar, zijn 
kwade vinger was binnen 24 uur genezen. De plaatselijke medische stand 
bekeek dat met argusogen. Doctor Claas van der Staell, de apotheker Jacop 
en de chirurgijn Hendrik Ab stapten de volgende dag naar het gerecht en 
deden aangifte van bedrog. Volgens hen verkocht Peter ondeugdelijke olie, 
waar helemaal geen balsem inzat. Ze namen ook getuigen mee, die zeer 
belastende verklaringen aflegden. Eén getuige verklaarde, dat Peter in Breda 
gevangen had gezeten wegens gebreken in zijn olie en ook omdat hij een 
vrouw met een grote buik had laten zitten, naar wie hij niet omkeek, zodat de 
goede luyden zich over het kind hadden moeten ontfermen. Van deze vrouw 
had de getuige gehoord, dat Peter zijn olie maakte van lijnzaad met terpentijn, 
lavendel en rozemarijn, welk mengsel hij in een ketel kookte en daarna vijf of 
zes uur liet staan. Dezelfde olie zou in Delft verbrand zijn geweest en zowel 
daar als uit Breda was hij verbannen. Twee andere getuigen hadden Peter 
horen zeggen, dat zijn olie balsem bevatte en hielp tegen geelzucht, rijzende 
steen, korsten, rode ogen en wormen bij kinderen. De olie zou ook tandzweer 
verdrijven, zelfs eer men bij de stadspoort was. 
De drossaard, in zijn functie van officier van justitie, begreep de ernst van de 
zaak en liet Peter direct arresteren. Peter ontkende dat hij zijn olie verkocht 
had als balsemolie. Hij had slechts gesproken van oly van duechden en het 
moest toch wel goede olie zijn, want hij had er tot nu toe in diverse steden 
40.000 flesjes van verkocht. De drossaard was niet onder de indruk en nog 
dezelfde dag werd Peter veroordeeld tot twee boetes: 12 rijnsgulden voor het 
bedrog en 17 pond voor het protesteren tegen het vonnis. De olie werd 
verbeurd verklaard. Voor de drie medici die de zaak hadden aangebracht, 
was het niet genoeg. Tien dagen later machtigden zij de procureur Aalbert 
Aarts om voor het Hof van Holland verder te procederen.2 

Het ware geloof was in 1518 voor iedereen het rooms-katholicisme. 
Onderdeel daarvan is de overtuiging dat het zin heeft om anderen na je 



overlijden voor je te laten bidden. De dochter van Aart Jans Vos en Mechtelt, 
Lijsbeth genaamd, nam op 8 oktober het zekere voor het onzekere. Zij 
bepaalde dat een priester voor het zielenheil van haar en haar ouders iedere 
donderdag een mis zou moeten opdragen op het altaar van Sint-Petrus-en- 
Paulus. Lijsbeth zou de mis voor haar ouders zelf bekostigen zolang ze nog 
leefde, maar daarna zou de priester, in samenwerking met het geestelijke 
gilde dat met het altaar was verbonden (ook wel Broederschap der Romeinen 
genaamd), dit op zich moeten nemen en dat tot in eeuwigheid. Voor haar 
vader, die waarschijnlijk een bedevaart naar Rome had gemaakt, zou op 17 
december een extra mis zijn, voor haar moeder op 22 mei en voor haar zelf 
op haar sterfdag. Na elke mis moest de priester op Mechtelts graf een 
miserere lezen. Niets voor niets natuurlijk. De priester zou ieder jaar op 
Lijsbeths sterfdag f 4,30 krijgen en het gilde, voor de kaarsen en ornamenten, 
f 0,70. Voor de betaling van deze erfrente verbond zij haar huis in de 
Arkelstraat naast het Minderbroedersklooster. Ook latere eigenaren zouden 
deze rente moeten betalen. Zou het gilde nalatig zijn of opgeheven worden, 
waardoor de mis niet meer kon worden opgedragen, dan zou de rente ten 
goede komen aan het Gasthuis en aan de Heilige Geest ten behoeve van de 
armen. Mochten Lijsbeth of haar erfgenamen van deze fundatie een vicarie, 
beneficie of officium perpetuum willen maken, dan mochten ze de rente 
geheel daartoe bestemmen. Ze bleven daar zeggenschap over houden en de 
nieuwe bestemming zou alleen aan een priester gegeven mogen worden. 3 

De eeuwigheid duurde tot 1572, toen in het Hervormd geworden kerkgebouw 
missen uitgebannen werden. Hoe het met de erfrente is afgelopen, is niet aan 
het licht gekomen. 

Bronvermelding: 
1. RA.f.106~ 
2. RA 48, f. 65, 72v, 108v, 109v en 110; bij het Stadsarchief Breda was niets te 

vinden (RA 80 en 425) en in Deift is het RA uit die tijd niet bewaard gebleven. 
3. RA 48. f. 47~-48 



VROUWENHUISWAARD TE KEDICHEM OF SPAANSE ENG 

B.J. de Groot 

Familie Van Beveren 
Hoe het verder met den Eng, die nu Spaanse Eng wordt genoemd, verging 
zien wij als het door de Staten van Holland en West-Friesland in beslag 
genomen vijandelijk bezit van het klooster in 1583 met vier morgen hooiland 
in de Lange Slagen te Gorkum door de Staten werd verkocht aan het stads- 
bestuur van Gorkum. Vandaar de naam Spaanse Eng. Het land was toen 
verpacht aan de Dordtse burgemeester Cornelis van Beveren, die als eerste 
burgemeester van die stad tot de Hervormde godsdienst overging. Hij was 
getrouwd met Maria van de Valk, dochter van Gijsbert van de Valk Dirksz, 
kastelein en drost van Leerdam en Acquoy, en van Maria Quekel van Wiel- 
drecht. Zijn kleinzoon, Franco van Beveren, was vermoedelijk rentmeester 
van Oosterwijk. Michiel van Beveren, rentmeester van Gorkum en het Land 
van Arkel, verklaarde in 1576, dat de landen niets opbrachten door water- 
overlast. In 1599 oefende Willern van Beveren die functie uit. Het voren- 
staande bewijst, dat de familie Van Beveren geen onbekende was in deze 
streek. 

Cornelis van Beveren, burgemeester van 
Dordrecht 



Oude Vrouwenhuis 
Het Oude Vrouwenhuis te Gorkum is waarschijnlijk in 1603 of 1604 opgericht. 
Het juiste jaar van stichting is met het verloren gaan van de resoluties van de 
Vroedschap onbekend. Volgens Van Zomeren was de instelling er al in 1604. 
Het eerste gebouw in de Haarstraat kwam in 1607 gereed en deed meer dan 
250 jaar dienst als onderkomen van de oudjes. In de rekening van het Vrou- 
wenhuis over de jaren 160611608 vindt men een post, dat het stadsbestuur in 
plaats van een jaarlijkse som van 200 gulden de Spaanse Eng aan die instel- 
ling geeft. Het Vrouwenhuis verhuisde in 1865 naar de Groenmarkt. Het hield 
in 1976 op te bestaan en er zijn nu plannen om het pand aan de Groenmarkt 
te verkopen. 

Gebruik waard 
De eerste gebruikers van den Eng waren de Gorkumse vleeshouwers Gerrit 
Lever Claesz en Jacob Kemp Laurensz. In 1607 betaalden zij 200 gulden en 
over het boekjaar 160811609 226 gulden en 10 stuivers. De waard meet dan 
33 morgen binnen de zomerkade. De slagers waren gedurende een lange tijd 
pachters en bovendien leverden zij vlees aan het Vrouwenhuis. Zij hadden 
relaties met de regenten, die in Gorkum woonden. Een inwoner van 
Kedichem zal het toezicht op hun vetweiders gehad hebben. In 1653 waren 
Johan Brouwer de jonge en Willem de Wolff uit Gorkum pachters voor 1225 
gulden. Vermoedelijk waren zij ook slagers. Willem de Wolff was verwant aan 
de Heukelumse drostenfamilie De Wolff. In de loop van de achttiende eeuw 
zijn de Gorkumers vervangen door Kedichemmers en Oosterwijkers. Voor 
hen was de waard van groot belang. Het pachtboek van 1777 vermeldt de 
voorwaarden waarop zij het land konden huren. De oppewlakte was toen 38 
morgen. Met ingang van 1839 werden deze voorwaarden gedrukt. De condi- 
ties waren noodzakelijk omdat meer huurders bij de waard waren betrokken. 
De waard had toen een oppervlakte van 37 morgen en 4 hond of 32,0858 ha. 
De opbrengst is dan fl. 1.378. In 1830 werd de zomerkade vetzwaard en dat 
werk werd aangenomen door Teunis van Klootwijk te Kedichem voor fl. 270. 
Het in profiel brengen van de kade nam dezelfde aan in 1846. Het timmer- en 
metselwerk aan de duikers deed Bastiaan Smits Pauluszoon te Gorkum voor 
fl. 399. De hoogste pachtopbrengst werd behaald in 1919 namelijk fl. 12.948. 
Nadien is deze gedaald tot fl. 3.180 in 1930. De pachters verzochten toen 
vermindering van de pachtsom vanwege de toen heersende crisis. Het land 
werd grotendeels als weiland gebruikt. Dikwijls ging de waard onder water 
met als climax 1926. Elke overstroming van de Linge zorgde voor bemesting 
toen het water nog betrekkelijk zuiver was. Hoge waterstand veroorzaakte 
echter ook ~chade vooral als deze met vorst en ijs gepaard ging. In 1656 of 
1657 werd het sluisje in de kade hersteld. Laurens Pauwels de Groot, tim- 
merman, Jan Ariensz, smid, en Willem Francken Stellaert werkten daaraan. 
Er was toen sprake van grote wateroverlast in deze streek. In de twintiger of 
dertiger jaren van de 20e eeuw werd een deel van den Eng zelfs gebruikt 
door de Kekemse voetbalvereniging. 



Kedichem volgens de kadastrale minuut van 1822. Tekening T. Brouwer (1986) 

Aardhaling waard 
De waard werd dikwijls gebruikt voor aardhaling. In 1651 merkte de drossaard 
van Gorkum bij een Lingeschouw op dat de Lingedijk van den Slimmen af tot 
de Nieuweweg veel te laag was. Deze moest nog voor de winter verhoogd 
worden. Of dat stuk Lingedijk westelijk of oostelijk van die weg lag, is niet 
bekend. Als de dijk daarna verhoogd is, kan dat met grond uit de waard zijn 
gebeurd. Het gaat dan om legale aardhaling. 
Er was echter ook sprake van illegale aardhaling. In 1699 werd blijkbaar clan- 
destien grond uit de waard gehaald, want Robbert Comelisz en anderen werd 
opgedragen niemand toe te laten om dat te doen zonder toestemming van het 
stadsbestuur en de regenten van het Vrouwenhuis. Willem Stigter en Peter 
Harmansz mochten aarde halen aan de benedenkant van de waard tegen 
betaling van het daarvoor geldende schaftgeld. Willem Claesz Deventer, die 
de Venkel werd genoemd, werd echter verboden aarde te halen omdat hij 
honderd roeden beneden den Eng was gevestigd en omdat hij weigerde een 
duit schaftgeld te betalen. Het laatste was vermoedelijk symbolisch bedoeld. 
De volgende aanslag op de waard vond plaats in de Bloeimaand (mei) van 
1810. De werken aan de Zuider Lingedijk waren inmiddels begonnen en de 
gerechtsbodes van Heukelum en Spijk zegden de aannemers van het werk 
aan, dat zij geen grond mochten halen uit den Eng hoewel dat kwaad wel was 
geschied. Baas Van der Poel antwoordde de bode, dat de inspecteur- 
generaal Blanken opdracht had gegeven tot die aardhaling. Misschien heb- 
ben de aannemers grond tussen kade en Linge met schuitjes weggehaald. 



In 1834 was het weer raak. De Schoordijk (Steilendijk?) van Isak de Klerk ter 
lengte van 17 roeden was opgemaakt met grond uit den Eng. Volgens het 
dijkcollege moest die aarde gehaald worden uit de Heukelumse Korenwaard 
volgens de bestaande keuren. Omdat de grond afkomstig was van een ver- 
graven deel van de waard kon De Klerk volstaan door het betalen van schaft- 
geld. Het graven van een scheidingssloot in het eerste perceel van den Eng 
inclusief het vervoer van de afgegraven grond naar de lage stukken langs de 
dijk namen Hendrik Pannekoek en Arie Muilwijk aan voor fl. 525. De aanbe- 
steding vond plaats in 1856 bij Jan van der Voort in de herberg De Zwaan ter 
plaatse. Ten behoeve van een verhoging van de Lingedijk werd bepaald, dat 
grond betrokken kon worden uit een laag deel langs de dijk genaamd De 
Kikvors. Dit deel was ongeveer 2 112 hectare groot en voor een hectare moest 
fl. 5000 worden betaald door het Hoogheemraadschap. De werken werden 
uitgevoerd in 1928 en daarop volgende jaren. Destijds verbeterde men de 
Kedichemse veerdam met 60 m3 grond uit De Kikvors. De regenten hadden 
daar geen bezwaar tegen, echter tegen betaling van de daarvoor geldende 
kostprijs. De Nederlandse Heide Maatschappij liet grondwerk doen in het 
kader van de werkverschaffing voor, in en na de laatste oorlog. Voor de ver- 
betering van de afwatering werd tevens een molentje geplaatst. De steen- 
fabrikant Constant Terwindt, die de Korenwaard had ontzand, verzocht de 
regenten in 1949 grond voor zijn steenfabriek te mogen afgraven, hetgeen 
echter werd afgewezen. Anders dan de Korenwaard is den Eng hierdoor 
intact gebleven. De Kikvors werd in de winter als ijsbaan gebruikt. 

Landinrichting 
Mede als gevolg van een ruilverkaveling in de Tielerwaard kwam de gehele 
waard na de laatste oorlog in handen van Cornelis Waaldijk, die te Kedichem 
in de bocht van de dijk woonde. Hij liet boomgaarden aanleggen op den Eng 
omdat deze toen minder onder water kwam te staan. Na diens overlijden is 
zijn bedrijf gestaakt. Door de in werking zijnde landinrichting of ruilverkaveling 
van de Vijfheerenlanden is de waard in gebruik bij de Stichting Beheer Land- 
bouwgronden te Utrecht om te dienen als ruilobject bij de definitieve toewij- 
zing der percelen. Het land buiten de zomerkade is nu al van het Staatsbos- 
beheer. Het ligt in de bedoeling de gehele waard na de landinrichting toe te 
wijzen aan laatstgenoemde instelling. 

Leidingen en losplaats 
Na de laatste oorlog legde men door de Linge en den Eng een waterleiding 
aan van de Andelse Maas naar Bergambacht en tevens een gasleiding van 
Ewijk naar Rijsoord. De werken hadden een verhoging van de beide Linge- 
dijken tot gevolg. In het midden van de vorige eeuw werd steeds meer grint 
als wegverharding gebruikt. Het dijkcollege van het Land van Arkel moest dan 
ook in 1857 betalen voor een losplaats van grint aan de buitenoever van het 
Steilschoor (Steilendijk) te Kedichem. Deze losplaats lag bij de toegang van 
de waard aldaar, die door een hek was afgesloten. In de volksmond heette 



die toegang Het Tinhekken (Inghekken). De andere ingang van de waard was 
bij de bocht van de dijk bij het dorp. Een naam daarvan is niet bekend. Voor 
de losplaats aan Het Tinhekken stelden de regenten een vast tarief vast in 
1919 in navolging van dat te Oosterwijk. Voor zover bekend, waren C. Smits 
en C. Waaldijk ontvangers van het laad- en losgeld. 

Een huis op den Eng of binnendijks? 
In het vorige artikel zagen wij, dat in 1567 vanwege het Kartuizerklooster een 
huis werd geplaatst op den Eng. Ook was er toen sprake van een jaarlijkse 
erftijns van 15 gulden op een hofstad, bogerd en landen buitendijks ten laste 
van Anthuenis Petersz. Het gaat hier om twee verschillende huizen. Vanaf 
ongeveer 1630 pacht Evert Oloffsz te Kedichem huis, erf, bogerd en kennep- 
werf van het Vrouwenhuis. Hij was met Franck Willemsz als kerkmeester 
betrokken bij de kerkklok, die in 1625 in de toren werd gehangen. Hij had toen 
ook land aan de overzijde van de Linge namelijk een middelkamp van 14 112 
hond onder Heukelum. Wij weten niet of zijn latere naam Ringelenburg afge-
leid is van een huis in Kedichem. Zijn familie woonde al eerder daar. Thonis 
Jansz Oloffsz bezat in 1582 reeds een houtakker. Evert werd later opgevolgd 
door zijn schoonzoon Willem Francken Stellaert. Hij kan in de Franse oorlog 
van 1672 de dijkaveling (buitenberm) voor den Eng niet gebruiken en krijgt 
daarom zijn pachtsom kwijtgescholden. Alleen voor een buitenberrn lijkt dat 
wat veel! 
In 1700 is het oorspronkelijke kapitaal op het bezit verminderd van fl. 400 tot 
fl. 200. Doch een aveling kan wel meer zijn dan enkel een dijkberm, hetgeen 
wordt bewezen door de Avelingen buiten de Wolpherensedijk te Gorkum! 
Mogelijk stond deze hofstede dan ook binnen- of buitendijks vóór den Eng 
gerekend vanaf het dorp, dat wil zeggen binnen- of buitendijks aldaar en 
westelijk van den Eng. In het geval dat deze hofstede buitendijks stond is 
deze eveneens verdwenen, ervan uitgaande dat de dijk niet is verlegd. 



Mr. Hendrik van der Does (1615-1708). Foto Stadsarchief Gorinchem. 



EEUWENOUDE TIJNSEN IN GORINCHEM 

A.J. Busch 

In de middeleeuwen bestond er een manier om kerkelijke en liefdadige 
instellingen tot in lengte van dagen te begunstigen door toekenning van 
een jaarlijks bedrag. Dat kon door een rente - een jaarlijkse uitkering - te 
vestigen op onroerend goed, zoals op een huis of een stuk land. Een 
dergelijke rente is min of meer te vergelijken met erfpacht. De eigenaar van 
het betreffende huis of perceel land was verplicht elk jaar die rente uit te 
keren aan de instelling die er recht op had. Kwam het onroerend goed door 
verkoop, vererving of schenking in het bezit van iemand anders, dan gold 
die verplichting voor de nieuwe eigenaar. Zo'n rente stond in het algemeen 
bekend als cijns,welk woord is terug te vinden in het actuele accijns. 
Ook in Gorinchem bestonden dergelijke renten, waarvan de gebruikelijke 
benaming niet cijns, maar tijns was. Was zo'n tijns gevestigd op een huis 
met de erbij behorende grond, dan noemde men het doorgaans een 
erftijns. In de loop der eeuwen bestonden er honderden tijnsen in 
Gorinchem. De inkomsten van liefdadige instellingen, zoals het Oude- 
Mannenhuis (Steyndeld), het Oude-vrouwenhuis, het Zieken-Gasthuis en 
het Burgerkinderweeshuis (Huize Matthijs-Marijke), bestonden voor een 
belangrijk deel uit dergelijke tijnsen. Ook de vroegere St.-Maartens- of 
Grote Kerk had inkomsten uit tijnsen, evenals het sedert 1378 aan de kerk 
verbonden kapittel. De met de kerk gelieerde geestelijke broederschappen 
genoten eveneens inkomsten uit tijnsen. 
Tot de altaren die vóór 1572 in de St.-Maartenskerk stonden, behoorde het 
St.-Paulusaltaar of het altaar der Romeinen en Jeruzalemsheren. Het was 
eigendom van een broederschap van stadgenoten die Rome hadden 
bezocht of een pelgrimage naar Jeruzalem in h:t Heilige Land hadden 
ondernomen, destijds een hachelijke onderneming. De broederschap bleef 
na 1572 voortbestaan, weliswaar niet meer met een religieuze achtergrond, 
maar als een werelds gezelschap van stadgenoten die Rome eens of 
meermalen hadden bezocht. Hiertoe behoorden ook de kunstenaars. Een 
reis naar Italië met een bezoek aan Rome hoorde immers bij de ontwikke- 
ling van een l7de-eeuwse kunstschilder. Kunstenaars als Hendrick 
Verschuring en Gerard van Kuijl maakten dan ook deel uit van dit illustere 
gezelschap. Het lidmaatschap van dergelijke lieden stond borg voor een 
vrolijke stemming tijdens de bijeenkomsten. Het genootschap kende vaste 
gebruiken, zoals een jaarlijkse maaltijd waarbij het er uitbundig aan toe kon 
gaan. 
Het altaar van de Romeinen en Jeruzalemsheren in de St.-Maartenskerk 
ontving in 1512 een tijns, zoals in de stadsbeschrijving van Cornelis van 
Zomeren staat vermeld: Den 10 September 1512. Constitueeren, 
Fondeeren en Dateeren, Geedruyd Adriaans, en Mr. Johan Adriaansz. van 



der Haar, haaren Zoon, Inwoonders der Stede van GORINCHEM, ter eere 
Gods Almagtig, zyner Gebenedyder Moeder de Maget Maria, ende der 
Heyliger Martelaaren, Sinte Adriaan en Sinte Christoffel, ende den H. 
Bisschop en Confessor St. Senlaas, tot lafenisse en zaligheid der zielen 
van Adriaan lansz. haar zaliger Man, of Huysheerens Vader, mitsgaders 
haare, en alle haare andere Vriende zielen, eene eeuwige Vicane en 
Capellene, op St. Paulus Altaar in de Collegiale Kerke binnen deze Stad, 
en van welke Vicane en Capellene, de bezitter in der tyd gehouden zal 
weezen, alle weeken te Celebreren by het zelven, als hy bequaam is, ofte 
anders by eenen anderen Priester drie Misse, te weeten, des Maandags 
een Misse van Requienie, des Woensdags een Misse na zynder Devotie, 
ende des Saturdags een Misse van Onzer Lieve Vrouwe, en die te 
Celebreren op Y voorsz: St. Paulus Altaar, ter tyd toe, en zo lange de 
voorsz. Geertruyd Adriaans, ofte de voorsz: Mr. lan Adriaansz. van der 
Haar, in gebreke van haar, een nieuwe Altaar gestigt zal hebben in de 
voorsz: Kerken, en zal den Vikaris van deze Vicane gehouden wezen, te 
komen in zyn Religie in alle generale Professiën, en tot welke Vicane en 
Capellene ten behoeve des Bezitters, eerst de v2orsz: Geertruid Adriaans, 
heeft gegeven de volgende Renten en Landen ... 
Dan volgt de opsomming van een zestal renten in Gorinchem en Arkel, 
waarmee Geertruijd Adriaensdr het altaar bedacht, en daarna drie tijnsen 
die haar zoon mr. Jan Adriaensz van der Haar eraan toevoegde. De laatst- 
genoemde stelde bovendien 16 hond land in Arkel aan de vicarie ter 
beschikking. In de oorkonde is overigens sprake van vicane, een foutieve 
spelling van het woord vicarie, waarmee een jaarlijkse rente uit geestelijke 
goederen aan een vicaris wordt bedoeld als vergoeding voor een te ver- 
richten geestelijke bediening. De vicaris - een priester - moest als tegen- 
prestatie voor de inkomsten elke maandag een zielernis opdragen, op 
woensdag een mis tot een door hem te bepalen intentie en op zaterdag 
een mis ter ere van Maria. Die missen moest hij lezen op het altaar van de 
broederschap in de St.-Maartenskerk, zoals in de fundatiebrief staat 
vermeld. 
De eerste vicaris was Govert Jansz en daarmee zal ongetwijfeld de priester 
Govert Jansz van der Haar zijn bedoeld, een neef van Jan Adriaansz van 
der Haar. De opbrengst van de vicarie bleef dus in de familie en dat zal ook 
wel de achterliggende bedoeling zijn geweest, want bij gebreke van een 
vicaris moest de oudste verwant een opvolger benoemen. Het originele 
document was voorzien van verscheidene zegels, waaronder dat van de 
deken van het kapittel. Het is niet zeker of het originele charter nog 
bestaat. 
Tot de vihrie behoorde een tijns van 4% kroon per jaar - overeenkomend 
met f 5,40 - op een Huys en Hofstad, staande en gelegen aan die 
Visbrugge, daar die Borgstraat aan deene zyde, en lan van Zydewyns 
Wed: met haar medewerkers ter andere zyde, strekkende voor van de 
halve strate toe, tot agter van Kempen ouwer Huyzinge, volgens Brieven in 



dato 10. February 1480, zoals het staat omschreven in de door Van 
Zomeren weergegeven akte.3 
De bewuste tijns is dus gevestigd op het hoekhuis AppeldijkIBurgstraat, 
genaamd St. Christoffel. Toen de eigenaar dat huis in 1551 verkocht, was 
in de transportakte sprake van een last van vijf Karolus guldens acht 
stuvers tsjaers erfrenten die heer Govert van der Haer Jansz., priester, nu 
ter fijt jaerlicx daerop heffende ende ontfangende is ende welcken commer 
van de erfrente voornoemd tot laste van de voorseyde Aerdt Jansz. mede 
overgaen sal ... 4 De laatstgenoemde persoon was de koper van het huis, 
die dus voortaan jaarlijks f 5 en 8 stuivers (f 5,40) moest betalen aan de 
vicaris Govert van der Haer. 
Toen het huis 200 jaar later weer eens van eigenaar verwisselde, stond in 
de transportakte te lezen: ... belast met een vicarythijns van vijf gulden 
eene stuiver 4 penningen jaarlijks die den koper zedert den laasten 
verschijndag tot zijn lasten neemt ...5 Uit deze akte blijkt, dat de tijns 
inmiddels iets was gedevalueerd, want 5 gulden, 1 stuiver en 4 penningen 
komt overeen met iets meer dan f 5,05, later afgerond tot f 5,06. 
Volgens de oorkonde van 10 september 151 2 behoorden tot de vicarie ook 
enige huizen aan de Langendijk die met een erftijns waren belast. Bij de 
eigendomsovergang in 1648 van het huis Het Gulden Kruys aan de Lan- 
gendijk werd in de akte gesproken over een last van twee gulden twee 
stuyvers 's jaers die Johan Verdoes, oud-secretaris dsser stede daerop 
spreeckende heeft ...6 Toen hetzelfde huis negen jaar later weer een 
andere eigenaar kreeg, werd wederom de tijns van f 2,10 in de akte 
vermeld.' De huiseigenaar moest dat bedrag jaarlijks betalen aan de 
erfgenamen van Johan van der Does, dezelfde persoon van wie sprake 
was in de akte van 1648. Ook bij de verkoop van het huis in 1741' kwam 
de last van de tijns ten behoeve van de heer Van der Does om de hoek 
kijken. Hieruit volgt dat Johan van der Does en daarna een van zijn 
erfgenamen als vicaris optrad. 
Deze vicarie uit het grijze verleden - gevestigd in 1512 - bestaat nog steeds 
en is nog altijd in het bezit van het geslacht Van der Does, eens een 
belangrijke familie in Gorinchem. Een lid van dat geslacht geniet als vicaris 
de jaarlijkse inkomsten, die bestaan uit de pacht van twee percelen weiland 
en een viertal tijnsen. Deze tijnsen zijn gevestigd op de panden Appeldijk 1 
(oorspronkelijk het huis St. Christoffel) en Langendijk 28, 30 en 36. 
Met de tijnsen zijn geen grote bedragen gemoeid, maar de familie Van der 
Does houdt de oude vicarie in ere. Zij is immers ingesteld als eene 
eeuwige vicane, zoals in de oorkonde van 1512 staat vermeld. Na de 
alteratie van 1572 zijn er in de Grote Kerk door de vicaris geen missen 
meer opgedragen, maar de inkomsten aan pacht en tijnsen kwamen hem 
wel toe. Was de vicaris oorspronkelijk een priester, na 1572 was het een 
wereldlijk persoon. Vermoedelijk ging de vicarie door vererving uit het 
geslacht Van der Does, via Jenetta van der Haar naar een kleinzoon 



Vefiuld zilveren beker van de Broederschap der Romeinen, in 
1620 vervaardigd door Jan van Hedel. Foto Gorcums Museum. 



waarna vervolgens tot op de dag van vandaag steeds een nazaat als 
vicaris werd aangesteld door de collator. 
Op 25 oktober 1975 kwamen de leden van de familie Van der Does in 
Gorinchem bijeen voor een gezamenlijke lunch. Schrijver dezes was als 
archivaris van Gorinchem uitgenodigd om tijdens de maaltijd in Hotel 
Metropole in een tafelrede het een en ander over de achtergronden uit de 
doeken te doen. Bij deze bijzondere gebeurtenis troonde midden op tafel 
de verguld zilveren beker van de Broederschap der Romeinen, die voor 
deze gebeurtenis tijdelijk uit de zilvervitrine ten Stadhuize was uitgeleend 
onder voorwaarde dat de gemeentearchivaris de kostbare beker geen 
moment uit het oog zou ver~iezen.~ 
Onlangs verwierf het Stadsarchief een gedeelte van het archief van de 
vicarie van het altaar der Romeinen, later genoemd Stichting altaar der 
Romeinen. Het betreft bescheiden over de periode 1866-1993 afkomstig 
van de instantie die de administratie en de inning van de tijnsen verzorgde. 
De inkomsten van de vier tijnsen bedragen jaarlijks in totaal f 8,68: f 5,06 
van het pand Appeldijk 1 en van de panden Langendijk 28, 30 en 36 resp. 
f 2,31, f 0,66 en f 0,65.10 Het is dus niet meer dan een centenkwestie! 

Noten: 
1. H. van Hoogdalem, De broederschap der Romeinen en Jemzalemsheren. In: 

Oud Gorcurn Varia, 1961 ;blz. 11 
2. C. van Zomeren, Beschryvinge der stadt Gorinchem en Landen van Alkel. 

Gorinchem, 1755; blz. 16 
3. Idem, blz. 17 
4. Rechterlijke archieven, inv.nr. 75, fol. 179v 
5. Rechterlijke archieven, inv.nr. 561, fol. 79v 
6. Rechterlijke archieven, inv.nr. 458, fol. 39v 
7. Rechterlijke archieven, inv.nr. 467, fol. 89 
8. Rechterlijke archieven, inv.nr. 548, fol. 97 
9. Gorcums Museum, inv.nr. 4284 
10. Archief vicarie altaar der Romeinen, inv.nr. 18 



1. Laat mesolitisch (I5200v Chr) 
2. Hazendonkcultuur (I4100-3700v Chr) 
3. Vlaardingencultuur (I3500-2600v Chr) 
4. Klokbekercultuur(I2500-2000v Chr) 
5. Bronstijd (I1700-800v Chr) 
6. IJzertijd (I800-400v Chr) 
7. Romeinse tijd (I0-300n Chr) 
8. Merovingisch (I400-700n Chr) 
9. Karolingisch(I700-900n Chr) 
10. KogelpotlPingsdorf(i1000-1200n Chr) 

Archeologische vindplaatsen van voor de ontginning van de Alblassenvaard en Vijfheerenlanden 



OP ZOEK NAAR DE PREHISTORIE VAN DE ALBLASSERWAARD 
Aflevering 1 

H.A.de Kok 

Braanbreker Dr. T. Vink met De Lekstreek. 
Tot l926 was er nauwelijks iets bekend van de geologische opbouw van het 
rivierengebied waarvan de Alblasserwaard deel uitmaakt. Dat veranderde 
toen dr. T. Vink uit Lekkerkerk in 1926 promoveerde op zijn dissertatie De 
Lekstreek. 
Vink besteedde een aantal jaren aan het DE LEKSTItEEKonderzoek naar de geologische opbouw 
van de streek. Op de fiets, met boor en ILEN AARDRIJKSKCNDIGI! \ bRIEXKING 

VAN EEN HKSVOOND DI!L'iA(;IiBIIID 
spade, doorkruiste hij de Lekstreek. Dus 
ook de Alblasserwaard, die hij Overlek P R O P I I W ~ I R I ~  V.IRTGU VF~LIW~I~<;nw I:R\.SI) 

CP.Xl.TDFnoemde, ter onderscheiding van zijn $A3 íXX'i<!lt IN OE U l> S& \&'l! h %V IjFe 
XWK8L'AIIEi~1îXiTTE iE:TWh'"HT «Y (:Yliir t.kV DRY

eigen kant van de Lek, in Lekkerkerk. I<WXï)ïiL\ltSTilPICl s r)r 4 hOk>ltl)TLLl. lNV#~LMyltkñ 
»Ril ~I<)IXIPL~:~,HL>II~EI~>,Vink ondervroeg boeren, polderopzich- IA DY: P4'rLTIElT YOIGEXb 

R W iCITïAB »I<\ LIEWAA'C DER I?.I'IPUL.lTElT I'IB~EE< 
ters, polderbestuurders, gerneente- DE BKI)IEiKLYCt23 VA& li6 IACLLTEIT DKK Vlb KS 

opzichters en maakte gebruik van boor- bhTClRRtTnE m IhRl>klllGï?V 01' U<~~\Z»AíJ  

gegevens van de waterleidingbedrijven. 
16 PXCE4BPJI 1%. 1jW \4IWIiIGS Ih 4 1,l I< 

m
Hoewel nu de inzichten aangaande de 

T8I:NIS \1NK
onderzochte materie volkomen veran- (r8KJkXt TE !.Phh\i>,KIhh 

derd zijn doordat enkele van zijn funda- 
mentele theorieën zijn achterhaald, 
mogen we toch Vink beschouwen als baanbreker voor het onderzoek naar de 
geologische gesteldheid van de streek. Hij noemde geen jaartallen en ook 
geen vroegere bewoners. Hij was voorzichtig met dit soort zaken en er zich 
heel erg bewust van dat de grond van de streek door de loop van de eeuwen 
aan grote veranderingen onderhevig was geweest. Wel gebruikte hij de 
termen diluviaal en alluviaal. Begrippen die nu niet meer worden gehanteerd. 
Hij sprak wel van glaciale tijdperken en onderscheidde de Holocene, de 
jongste geologische laag van de oudere daaronder gelegen Pleistocene laag. 
Hij eindigt zijn proefschrift met de regels: Of de mensch ingrijpt, of geen 
invloed uitoefende, de arbeid der natuur gaat eeuwig voort. De Oneindige die 
haar regelt, laat nimmer varen de werken Zijner handen. 
Vink kon net zo min als wij, veertig jaar later, uit geschreven bronnen putten. 
Onze streek was op geschiedkundig en aardrijkskundig gebied verwaarloosd 
vergeleken met andere streken. 
Uit wat vluchtige aantekeningen van een Romeinse schrijver en veldheer 
weten we dat aan het begin van de jaartelling de Romeinen in de lage landen 
aanwezig waren en dat ze onze streek beschreven als een ondoordringbaar, 
moerassig barbaars gebied, waar nauwelijks mensen aanwezig waren. 



Uit geschreven bronnen, zoals akten en processtukken uit het bisschoppelijk 
archief te Utrecht was het bekend dat men omstreeks het jaar 1000 begon de 
wildernis van de landsheer te ontginnen en dat later stukken land werden 
uitgegeven aan de adel, die op hun beurt weer het land op bepaalde voor- 
waarden in eigendom gaven aan pionierende boeren, die sloten, weteringen 
en vlieten gingen graven die nog altijd bestaan. Wel is van de waterschapsge- 
schiedenis veel bekend. Vooral van na 1250. 
Verder waren er nog wat kronieken met tendentieuze achtergronden en wat 
boeken en geschriften van vroegere kamergeleerden en predikanten die 
elkaar citeerden of bestreden, afkraakten of hemelhoog prezen. (Van Ouden- 
hoven, Boxhorn, Nanningh, Goudthoven enz.) 

Het belang van Vinks proefschrift 
Aan de hand van duizenden waarnemingen in het veld beschreef Vink niet 
alleen de ondergrond maar ook de bovenlaag. De Alblassewaard is een 
veengebied bedekt met een dun laagje klei, erop gespoeld tijdens overstro- 
mingen. Hij ontdekte dat die veenlaag (laagveen, ontstaan door in het water 
rottende planten en bomen) gemiddeld 10 meter dik was en dat er heel 
merkwaardige zandbulten boven dat veen uitstaken: de donken. En dat die al 
heel vroeg aanwezig waren, omdat er hele dorpskernen op liggen, zoals 
Streefkerk, Hoornaar en Hoogblokland, en buurtschappen zoals Slingeland 
en Minkeloos. 
Bij onderzoek van de boorgegevens ontdekte hij dat het zand van die donken 
hetzelfde was als dat van de bodem waarop het veenpakket lag. Toen 
maakte Vink de foute veronderstelling dat in vroeger tijden de Alblassewaard 
deel uitmaakte van een hoog zanderig gebied en dat dat zand na de ijstijd 
door het smeltwatergeweld was weggespoeld. Hij meende dat er hier en'daar 
nog een bult zand was blijven zitten en dat dát de donken waren. 
De moderne ondeizoekers hebben aan het licht gebracht dat het juist 
andersom is gegaan. 
Na de laatste ijstijd ca. 10.000 jaar geleden, toen het geweld van het smelt- 
water was uitgewoed, zijn er in een guur klimaat (arctisch), met korte zomers 
en lange koude winters, heuvels ontstaan doordat de felle koude wind stuif- 
zand opjoeg dat achter de schaarse begroeiing van bomen en struiken bleef 
hangen. Die enorme dikke laag zand in de ondergrond was eigenlijk de 
drooggevallen bedding van de Oerrijn. 
Inmiddels is gebleken dat onder de veenlaag honderden van die rivierduinen 
en -duintjes verborgen liggen. Slechts de hoogste toppen van enkele van die 
duinen zijn te zien. Het landschap van toen is te vergelijken met de Drunense 
duinen. Al spoedig na hun ontstaan zijn de laagste en de hellingen van de 
hogere duinen bedekt met veen. Wat Vink toen ook nog niet kon weten was 
het feit dat de zeespiegel sinds die tijd tientallen meters ging stijgen, wat 
samenhing met het milder wordende klimaat. Ook het grondwater steeg met 
de zeespiegel mee. Bovendien overstroomde het gebied veelvuldig. 
Zodoende kon de alles bedekkende veenlaag groeien. 





De verlande veenstromen 
Vink had het wel bij het goede eind wat betreft de veenstromen die verland 
waren. Hij ontdekte er vier die van oost naar west door onze streek zeewaarts 
gelopen hebben. Het oosten van ons gebied helt immers af naar het westen. 
(Het heeft op zich niets met deze materie te maken, maar het is vemeldens- 
waard dat het polderwater van het Hoogheemraadschap om deze reden via 
de boezems naar Kinderdijk wordt afgevoerd.) 
Evenals de donken zijn ook de verlande stromen weer in het landschap zicht- 
baar geworden. Tijdens de ontginning in de 12e en 13e eeuw zullen ze nau- 
welijks zichtbaar geweest zijn, maar door bemaling en erosie is de veenlaag 
weer wat ingeklonken. De voornaamste wordt de Schoonrewoerdse rug 
genoemd, omdat deze vanaf Schoonrewoerd tot aan Bleskensgraaf door de 
Vijfheerenlanden en de Alblassetwaard meandert. Hier en daar wat hoger en 
breder en soms ook met een vertakking. 
Vink trok de juiste conclusie dat, voordat de Metwede en de Lek grote rivieren 
waren, andere rivieren het water van de hogere gebieden door onze streek 
naar de Noordzee voerden. Ze waren door het veen geschuurd totdat ze 
dichtslibden met door henzelf aangevoerde duizenden tonnen grind, zand en 
klei. De klei was op de oevers gespoeld, waardoor de oeverwal gevormd 
werd. 
Men kreeg sinds Vink zijn theorieën had kenbaar gemaakt geleidelijk meer 
inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de streek. Maar slechts een kleine 
groep mensen, geologen en waterstaatkundigen hadden het door. Men deed 
er echter niets mee, want het westen van Nederland, met name het veenge- 
bied, was onbelangrijk. Daar zouden nooit mensen gewoond hebben zoals in 
Drenthe, Limburg en Brabant! 
Het was hier altijd moeras geweest dacht men. Vanaf de schepping had de 
wildernis hier van alle mensen verlaten gelegen. Woest en onbegaanbaar 
totdat men het gebied in de late middeleeuwen ging ontginnen en bemalen! 

Fantasieën en veronderstellingen 
Nog altijd had men alleen maar Romeinse aantekeningen, maar dat zou wel 
niet voor deze streek gelden. Men leerde nog op school dat Batavieren drin- 
kend, dobbelend, vechtend en moordend omstreeks 60 jaar voor Christus in 
holle boomstammen de Rijn waren komen afzakken! Verder dan de Betuwe, 
dacht men, waren ze niet gekomen. 
Kronieken verhaalden van Noormannen die de rivieren waren opgevaren om 
te komen plunderen in de 9e eeuw. Duistere verhalen werden verteld over 
een zeeslag die op de Giessen gevoerd was. Op winteravonden werd door 
oude mensen verteld van een veldslag in de 80-jarige oorlog. Vandaar al die 
pijpenstelen die overal op de akkers gevonden werden! Ook zou er een 
heerweg gelopen hebben. Het kasteel Giessenburg zou door de Romeinen 
gebouwd zijn, beweerden sommige schrijvers. Later zou het de bakermat 
geworden zijn van het roemruchte geslacht Brederode. Een plaatselijke dich- 
ter schreef eens de schone versregels: 



Daar verschijnt in Christus' dagen de Romein, en 't is zijn hand 
Die Giessenburg op een heuvel bouwt aan Giessens lustwarand 
dfEeuwen kwamen, d'eeuwen gingen, over den Alblasse~waard 
Romes bouwwerk tartte eeuwen, doch de naam slechts bleef bewaard 
Soms wordt dan een naam vernomen, wordt "Caspingium" gehoord 
Is de ijle stoet verdwenen, rustig droomt de Stilte voort. 
Prachtig, romantisch en geheimzinnig. Zelfs de Peutinger-kaart wordt ten 
tonele gevoerd met dat Caspingium. Maar laten nou al die verhalen onjuist 
zijn. Laat er nou niets waar zijn van al die beweringen en fantasieën! 

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (A.W.N.) 
In Hardinxveld was in de 50er jaren een groep jonge mensen die in hun vrije 
tijd wat gingen vorsen naar de geschiedenis van de streek. In die tijd waren er 
maar enkele mensen die zich met de lokale geschiedenis bezighielden. De 
Gorkumse amateur museumconservator Hendrik van Hoogdalem, de Viaanse 
burgemeester Govert Pellikaan en de burgemeester van Hoornaar, Noorde- 
loos en Hoogblokland Maarten Schakel. 
Men ging, op aanraden van genoemde heren, de zaak eens op een rij zetten 
en men verzamelde alle over de streek bekende gegevens. Officiële geschre- 
ven bronnen en uiteraard ook Vink, maar ook de legenden, verhalen van 
overlevering en fantasieën. 
Men ontdekte al spoedig dat de Giessenburg pas omstreeks 1425 kon zijn 
gebouwd. Geen spoor van Romeins, alle graaf- en baggerwerk ten spijt. Het 
kasteeltje was wel gebouwd door de Brederodes, maar die hadden al eeuwen 
daarvoor hun oorsprong in Kennemerland. Ze ontdekten echter wel dat in het 
Alblasgebied Romeinen gewoond hadden, en wel zeer intensief, want kisten 
vol aardewerkscherven werden daar opgegraven uit de eerste en tweede 
eeuw na Christus. Ook werd, zij het schaars, Romeinse bewoning ontdekt in 
Papendrecht, Bleskensgraaf, Hoogblokland en Vianen. 
De amateurs hadden zich inmiddels aangesloten bij de Archeologische werk- 
gemeenschap Nederland. Er werd een werkgroep Lek- en Merwestreek 
gevormd, met als werkgebied de.Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, het 
Eiland van Dordrecht en het Land van Heusden en Altena. Inmiddels had 
men ook contact gezocht met de R.O.B. (de Rijksdienst voor het Oudheid- 
kundig Bodemonderzoek te Amersfoort). Maar de officiële archeologie had 
nog maar weinig belangstelling. Deze tak van wetenschap was nauwelijks de 
kinderschoenen ontwassen in die tijd. Vóór de oorlog waren er enkele univer- 
siteiten die zich met de archeologie bezighielden. Na de oorlog werd de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) geïnstalleerd. 
Toen de amateurs activiteiten gingen ontwikkelen was men nog in een 
opbouwfase. Men kreeg soms de indruk dat het corps ROB-mensen nog wat 
restanten waren van de sjibbe-kundigen uit de oorlog. Amateurs werden op 
hooghartige wijze genegeerd. Naderhand kwam er van beide zijden meer 
begrip, maar de A.W.N. rapporteerde vrijwel uitsluitend aan de Universiteit te 
Leiden. Die verhouding was zakelijk en vriendschappelijk. 



Aardewerk en vuursteen uit I4000 voor Chr., gevonden op de Hazendonk. 
Foto H.A. de Kok 



De ruilverkaveling 
Het onderzoek van de amateurs begon wat meer structuur te krijgen. In 1956 
was besloten om in de Alblasserwaard de grootste ruilverkaveling van Europa 
te gaan uitvoeren. Geologen uit Haarlem en bodemkarteerders uit Wagenin- 
gen kwamen de streek verkennen. Duizenden boringen werden gezet en alles 
werd in kaart gebracht. 
De amateurs legden contact met die geologen en karteerderc. Een geoloog 
sloot vriendschap met de Alblasserwaardse groep en ging de meeste zater- 
dagen mee de polder in. Hij wist door zijn werk, maar nog meer door zijn 
belangstelling veel af van de archeologie. Het was Willem van Brenkelen. 
Men ging vanaf dat moment meer gericht te werk met boren en putjes graven 
op donken en stroomruggen. Ze vonden niet alleen verkleuringen van woon- 
grond onder de afdekkende kleilaag in het zand, maar ook scherven van pri- 
mitief aardewerk en stukjes vuursteen. Dit laatste was belangrijk want aan 
vuursteen herkent men de prehistorie. (De prehistorie begint vóór de 
geschreven geschiedenis, dus ongeveer bij de aanvang van de jaartelling) 
Bekend was dat men toen nog geen stenen huizen had. Evenmin was men in 
het bezit van glas en metaal. Werktuigen zoals messen, krabbers, dolken en 
bijlen maakte men hoofdzakelijk van vuursteen, dat betrokken werd uit 
bijvoorbeeld Limburg. 
Het Romeinse aardewerk werd opgestuurd naar de R.O.B. Terecht stond 
deze instantie wat wantrouwend tegen de weliswaar goedwillende amateurs 
die door hun onervarenheid belangrijke grondsporen konden vernietigen. Het 
is gelukkig bij de Monumentenwet van 1961 verboden om naar monumenten, 
zoals ook archeologische vondsten in de wet worden genoemd, te zoeken. 
Het contact met de R.O.B. bestond uit het doen van schriftelijke opgaven en 
het opsturen van vondsten. Een hoogst enkele keer kwam er eens een 
archeoloog de zaak in het veld inspecteren. Zuid-Holland had toen nog geen 
Provinciaal Archeoloog. De Zeeuwse archeoloog ir. Trimpe Burger was de 
contactman voor de Romeinse vondsten in Alblasserdam. 

Prof. dr P.J.R. Modderman , 

Toen in 1961, 1962 en 1963 op de donken en stroomruggen steeds meer 
vondsten werden gedaan ging de werkgroep hogerop. Hiertoe werd verbin- 
ding gezocht en verkregen met Prof. Modderman van het Instituut voor Pre- 
historie van de Rijksuniversiteit te Leiden. De professor die meermalen een 
kijkje kwam nemen, was zeer enthousiast. Hij gaf officieel toestemming om de 
onderzoeken voort te zetten, maar drukte de gravers en boorders op het hart 
zeer voorzichtig te werk te gaan en de proefputjes niet groter te maken dan 
50 X 100 cm. 
Het waren spannende tijden voor de amateurs. Jaartallen werden nog nau- 
welijks genoemd, maar men begreep wel dat de geschiedenis van de Alblas- 
serwaard met enkele duizenden jaren was verlengd en dat de geologische 
gesteldheid van het gebied meermalen aan verandering onderhevig geweest 
was. Zo kwam bijvoorbeeld een keer diep uit het veen in een bouwput bij de 





Kabelfabriek in Alblasserdam een enorme fossiele paddestoel te voorschijn. 
Het bleek een elfenbankje te zijn uit de familie der Polyporaceeën, dat in een 
subtropisch klimaat gegroeid was! 
De vondsten waren echter nog steeds te summier voor de wetenschappers 
om conclusies te trekken, al bleek steeds meer dat er op enkele donken en 
stroomruggen mensen hadden gewoond in de prehistorie. Juister gezegd in 
het Neolithicum, en wel in diverse perioden. Meer houvast werd gevonden in 
een prachtige vuurstenen bijl die door boer Terlouw was opgegraven op de 
Schoonenburgse Heuvel te Nieuw-Lekkerkerk. Aan de vorm en de bewerking 
kon deze bijl gedetermineerd worden. Het exemplaar behoorde tot de zoge- 
naamde Vlaardingencultuur, die men toen traceerde in de 22e eeuw voor 
Christus. 

Ondeizoek in de Vijfieerenlanden en het Land van Heusden en Altena 
De werkgroep was ondertussen ook gaan onderzoeken in de Vijfheerenlan- 
den waar ook enkele donken en stroomruggen aan de oppervlakte liggen. 
Op de Autenase Donk en op het donkje in de Leerdamse polder werd vuur- 
steenmateriaal en aardewerk aangetroffen. In de Leerdamse polder werd op 
de Schaikse rug uitgebreid Bronstijd en ijzertijd gevonden. Bronstijd werd ook 
gevonden in een boomgaard op de stroomrug in de polder van Hei- en 
Boeicop. 
De enorme concentratie Brons- en Idzertijdvondsten op de Zijderveldse rug 
was voor de R.O.B. aanleiding om een uitgebreide opgraving te doen op een 
terrein dat afgegraven moest worden voor zandwinning. De opgraving stond 
onder leiding van (hoewel Zijderveld tot Zuid-Holland behoort) de Provinciaal 
Archeoloog van Gelderland drs. R.S. Hulst. 
Hier vond men o.a. een plattegrond van een Bronstijdboerderij van 28 m lang 
en 5,5m breed. Enorm veel paalsporen en aardewerk werden aangetroffen. 
In de boerderij vond men een op stenen gefundeerde stookhaard. Binnenkort 
promoveert op deze opgraving drs. Liesbeth Theunisse uit Leiden. Men vond 
hier ook sporen van akkerland en een karrepad van takkebossen. . 
Het Land van Heusden en Altena, dat al in een vroeger stadium door de heer 
H. Voogd op Romeins en vroegmiddeleeuws was onderzocht werden ook op 
een donk in de polder Den Duil prehistorische vondsten gedaan. Evenals op 
verlande stroomruggen in de polders van Veen en Wijk en Aalburg. Het 
onderzoek was hier wat moeilijker doordat op de woonplaatsen een veel dik- 
kere laag klei was afgezet dan in de Alblassewaard. 

De Schoonrewoerdse rug 
Hoewel op de donken te Hoogblokland, Arkel, Slingeland, Goudriaan, Mole- 
naarsgraaf, Brandwijk en Nieuw-Lekkertand in proefputjes nogal wat prehisto- 
risch materiaal gevonden werd, was men daar snel uitgespit. Het terrein was 
klein en dieper graven wilde men niet om de zaak niet al te veel te verstoren. 
De Schoonrewoerdse rug was een langgerekt lint en de vondsten waren 
gemakkelijker te bereiken. In Noordeloos en Goudriaan leverde de rug voor- 



namelijk Bronstijd op. In Ottoland, maar vooral in Molenaarsgraaf werden 
achter elkaar grote concentraties aardewerkscherven en vuursteen 
aangetroffen. Het kon worden gedetermineerd als Klokbekercultuur. De 
versieringen op het primitief gebakken aardewerk lieten hierover geen twijfel 
bestaan. Een gelukkige omstandigheid was het feit dat de vondsten slechts 
door een laagje klei van gemiddeld 25 cm bedekt waren. 
Alle ruggen stonden inmiddels op kaart en met de topografische kaart in de 
hand kwam een gerichter onderzoek op gang. 



;NIETENKLOOSTER (GORINCHEM?) VERSUS KLOOSTER 
ZARETH (WAALWIJK)' 

Marius van Loon 

Meer dan 25 jaar is de schrijver van deze bijdrage bezig met een historisch 
onderzoek naar het verdwenen klooster Nazareth te Waalwijk. Het heeft tot 
het resultaat geleid, met medewerking van vele personen, dat men een goed 
beeld krijgt van de geschiedenis van dit klooster. Het wil overigens niet 
zeggen, dat de geschiedenis van dit klooster nu compleet is. Verre van dat. 
Zo wordt in oude gepubliceerde bronnen vermeld, dat het Waalwijkse klooster 
Nazareth in 1471 verenigd zou zijn met het Agnietenklooster te Dordrecht. Is 
dat wel zo? Zou het niet aannemelijker zijn, dat het Waalwijkse klooster 
verenigd zou zijn met het Agnietenklooster te Gorinchem? Men moet zich 
goed realiseren dat vele gepubliceerde bronnen in de 17e en 18e eeuw niet 
altijd 100% betrouwbaar zijn. Deze bronnen werden tot ongeveer 1965 
klakkeloos overgenomen. Zo werd onder andere vermeld dat het moeder- 
klooster te Amsterdam de derde regel van Franciscus volgde. Uit originele 
stukken blijkt dat het de regel van Sint-Augustinus volgde, die veel strenger 
was dan de regel van Franciscus. Hieronder het resultaat van het onderzoek. 
Op Sint-Gregoriusdag (12 maart) 1471 kwam een zestal nonnen naar 
Waalwijk. Zij waren afkomstig van het Sint-Maria-Magdalenakloosterop het 
Spui te ~msterdam.' De nonnen waren erg teleurgesteld. De situatie werd 
voor hen zo moeilijk, dat weldra vier van de zes nonnen naar Amsterdam 
terugkeerden. De twee overgebleven nonnen, tezamen met degenen die a; 
waren aangenomen, verenigdenzich met het Agnietenklooster te Dordrecht. 
Uit dit klooster zouden enige religieuzen het Waaiwijkse klooster versterken. 
Een der uit Dordrecht afkomstige nonnen zou Geertruyt van Dort kunnen zijn 
geweest (jaargetijde 26 september 1494).~ In die tijd was het in de kloosters 
gebruikelijk om, indien men geen familienaam had, een achternaam aan te 
nemen naar de plaats van herkomst. 
Bij de vereniging met het Dordtse klooster kreeg het Waalwijkse klooster de 
naam: Onse Lieve Vrouwe van Nazareth, gelegen in de vrijheid van Waalwijk. 
Alleen is het nog niet vast te stellen of de vereniging met het Dordtse klooster 
wel heeft plaatsgevonden. Op het ogenblik heb ik de nodige twijfels over de 
publicaties omtrent de vereniging met het Dordtse klooster. Er is geen enkele 
bronvermelding bij Ympens bekend en naspeuring in het Dordrechtse 
gemeentearchief heeft ook nog geen resultaat opgeleverd. In een manuscript 
dat bekend staat als Beschrijving van Dordrecht van Van Someren worden 
geen namen van de nonnen vermeld die naar het Waaiwijkse klooster zouden 
zijn vertrokken. Op zijn minst zou toch één naam in dat handschrift terug te 
vinden moeten zijn die ook in Waalwijk voorkomt. Ook enige andere indicatie 
die op het Waalwijkse klooster betrekking zou kunnen hebben ontbreekt 
echter in het gemeentearchief van Dordrecht. De vraag blijft echter: waar 



heeft Ympens zijn bron vandaan? Uit overlevering? Men moet echter niet uit 
het oog verliezen dat het Agnietenklooster te Dordrecht een zeer rijk klooster 
was. Slechts bij uitzondering werd om Gods wil een meisje uit niet gegoede 
stand opgenomen. Door rijkdom van het Agnietenklooster bestond er geen 
directe noodzaak tot het verrichten van arbeid. De inkomsten uit arbeid zijn 
dan ook gering. In 1481 wordt zelfs melding gemaakt van het feit dat er drie 
jaar lang niet voor verkoop geweven is. Wat zou zo'n rijk klooster in Waalwijk 
te zoeken hebben? Het is een veronderstelling, maar het zou kunnen dat 
Ympens het bedoelde Agnietenklooster in een verkeerde plaats heeft 
gesitueerd. In Gorinchem heeft in die periode ook een Agnietenklooster 
gestaan. Helaas is het archief van het Gorinchemse Agnietenklooster 
verdwenen. 
Een relatie tussen het Waalwijkse klooster Nazareth en het Agnietenklooster 
in Gorinchem kan men echter nog niet bewijzen. Het is dus nu nog een 
hypothese. Wel is het een feit dat de Gorinchemse doctor in de medicijnen 
Hendrick van Puyfflick, in 1475 overleden, aan het Waalwijkse klooster heeft 
gegeven: 5 rijnsgulden erfelijk op een akker te Waalwijk die het klooster had 
van Dyrken die ~ r u ~ t e r . ~  Deze Hendrick van Puyfflick had connecties met het 
Agnietenklooster te Gorinchem. Te Gorinchem stichtte hij het Godshuis van 
de armen of Begijnenkameren in de Haarstraat. Dit werd beheerd door de 
paters of priesters van het ~gnietenklooster.' 
In 1470 liet hij bij schepenen van Gorinchem een akte opmaken, waarbij hij 
aan het Cisterciënzerklooster Mariëndonk te Heusden beloofde jaarlijks tien 
rijnsgulden te betalen, mits de monniken daarvan bij het avondmaal in de 
vastentijd goed, dik bier zouden drinken.6 Het zou mogelijk kunnen zijn dat het 
Hendrik van Puyfflick ter ore is gekomen dat er moeilijkheden waren om te 
Waalwijk een klooster te vestigen. Hij zou dan in overleg met de paters en 
mater van het Gorinchemse Agnietenklooster tot vereniging met de 
Waalwijkse nonnen zijn gekomen. Helaas is ook het familiearchief Van 
Puyfflick niet meer aanwezig. 
Een ander omstreden punt is wel het volgende. Publicaties maken er ook 
melding van dat het Waalwijkse klooster de statuten van het Dordtse klooster 
had overgenomen.' De kloosterlingen waren gehouden aan de statuten en 
wetten van een kapittel, zo ook de nonnen die in het Waalwijkse klooster 
vert~efden.~Helaas zijn er geen statuten van beide kloosters bekend. Indien 
het Waalwijkse klooster de statuten van het Agnietenklooster te Dordrecht 
zou hebben aangenomen, dat echter bij het kapittel van Windesheim was 
aangesloten, is de vraag waarom het klooster Sint-Geertrudis te 's-Her- 
togenbosch het Waalwijkse klooster moest bi j~taan.~ Het Bossche klooster 
was aangesloten bij het kapittel van Venlo. Zoals blijkt uit de stichtingsakte 
van 2 september 1471 zouden de wetten die nageleefd moesten worden 
conform zijn aan die welke in het klooster Sint-Geertrudis werden toegepast. 
Het is wel bekend dat de statuten van het kapittel van Venlo en Windesheim 
grotendeels eensluidend waren. 



Een ander feit is dat de oudst bekende namen van nonnen afkomstig zouden 
kunnen zijn uit het Land van Heusden en Altena. Daarvan zouden eventueel 
ook nonnen afkomstig kunnen zijn van het Agnietenklooster te Gorinchem; dit 
naar aanleiding van het feit dat deze namen niet voorkomen in het 
Agnietenklooster te Dordrecht. Oude familienamen uit het Land var) Heusden 
en Altena uit de 15e eeuw, die men ook in het Waalwijkse klooster Nazareth 
tegenkomt zijn: Van Beringen, Boekelaers, Roecocx, Rovers, Wytìet en 
Zwaelen. Zolang de archieven nog niet zijn gevonden, blijft men in het 
ongewisse of de vereniging met het Agnietenklooster te Dordrecht wel heeft 
plaats gevonden. 

Noten: 
1. Het klooster Maria Magdalena op het Spui heeít gelegen aan het Rokin, nu de 

Burgwal. Men moet dit Spui niet verwarren met wat heden Spui wordt genoemd 
(BBH 1897, dl. 22, p. 245). In die periode was te Amsterdam ook een 
vrouwenklooster, genaamd Sint-Maria Magdalena in Bethaniën. 

2. Ook wel Agnetenklooster genaamd. I.B. Grammey, Taxandna in qva, Brussel 
1610, p. 852, meldde betreffende Dordrecht: ...de eerste nonnen zijn in Donlrecht 
geprofest...; Groot Kerkelijk Toneel des hertogdoms van Brabant, dl. 3, 's-
Gravenhage 1727,p. 201. Het Agnietenklooster te Dordrecht was gesticht in 1326 
en was aangesloten bij het kapittel van Windesheim. In 1529 zijn de nonnen uit 
het klooster verdreven. Dit klooster strekte zich uit van het Steegoversloot tot de 
Korte Nieuwstraat, tussen de Nonnen-, later Lindegracht, nu Museumstraat en de 
Vest. Op de plaats waar het klooster eens heeft gestaan, bevindt zich nu het 
Dordrechts Museum. 

3. Rijksarchief Antwerpen, Klooster Nazareth Waalwijk, map 4; P. Génard, 
Venameling graf- en gedenkschriflen van de provincie Antwerpen, dl. IV, Stad 
Antwerpen opschriíten des kloosters van St.-Joseph-Nazareth gesticht te 
Waalwijk gezegd Spinsters, Antwerpen 1859,p.449 

4. idem p. 443. 
5. R.F. van Dijk, Adel voorde amen?, in: OGV 23, p. 17 
6. R.F. van Dijk, Nog meer Godskamers, in: OGV 27, p. 11 0. 
7. Van Lom, Groot Kerkelijk Toneel des Hertogdoms van Brabant, 's-Gravenhage 

1727,p. 201;Beschyving van 't Clwcter Waelwyck, p. 6. 
8. J.L. van Dalen, Geschiedenis van Donlrecht, dl. II,p. 727. 
9. Bisschoppelijk archief Luik, Klooster Waalwijk, fol. 2430. 



CORNELIS LEVER. BOEKVERKOPER EN UITGEVER IN 
GORINCHEM IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

Bert Stamkot en Jan Lever 

Onderzoek staat nooit stil. Elke tekst genereert nieuwe vragen, aanvullin- 
gen en correcties. Zo ook ten aanzien van ons in 1997 gepubliceerde 
boekje over Cornelis Lever, dat als deel 11 verscheen in de Historische 
Reeks Oud-Gorcum. 

Op pagina 53 constateerden wij reeds dat Cornelis Lever al op jonge leef- 
tijd het vertrouwen van stad en kerk genoot. Zo werd hij in 1678 bevorderd 
tot luitenant van de burgerwacht (p. 54) en later (1684) zelfs tot kapitein (p. 
55). Posities waarin je dicht bij het stadsbestuur kon komen en inderdaad -
naar wij nu gevonden hebben - was Cornelis op 14 oktober 1681 op een 
voordracht van drie (als derde) geplaatst ter vervulling van een vacature in 
de vroedschap', zonder overigens te worden benoemd. 
In de periode van Levers neergang zagen wij dat de man trachtte op 
diverse manieren aan geld te komen en daartoe graag baantjes wilde aan- 
nemen, zoals het op 8 maart 1688 vacante vendumeesterschap (p. 86). 
Doordat Cornelis de vereiste pacht van duizend gulden niet kon opbren- 
gen, werd de gemelde vendu aan zijn moeder Geertruid Kien gelaten (p. 
87-88). Toch is Lever kort daarna wel als vendumeester actief geweest, zo 
bleek ons uit de Resolutien van de Heren Burgemeesteren van 20 april 
1688~. Dat zal dan wel te verklaren zijn uit het feit dat het ambt op naam 
van zijn moeder stond en zoon Cornelis het ambt daadwerkelijk uitoef-nde. 

Ten aanzien van de fondslijst CornelisD1. 

51'abernarakciI Godts Levers eygene drucken bestond 
natuurlijk de hoop dat de tot dusverre By ddiied&cn, 
niet te traceren titels nog eens aanGeq~ntii>ar' 

T R A G T A E T  een nog echt bestaand boek 
va de gekoppeld zouden kunnen worden.

vT&vd",y  'le- . Dankzij een zeer attente tip van ons 
E N. Oud-Gorcumlid de heer J.M. ~ a r e l s e ~  

r s I ~ ~ ~ ~ . ~ & S I J I U .  
7 a  lr *-n. af-.u,p& werden wij gewezen op het bestaan 

r* aurrR/...epUhr. 
DLW van een onbekende uitgave van 

G f O N A R D U S  R Y S S E N I I I B  Lever! Het boek werd in 1997 te 
Hardinxveld geveild en werd voor fl. 
900 eigendom van de collectie Oude 
Drukken van de Bibliotheek van de 
Vrije Universiteit te ~msterdam~. 

P*lr rbd.lu, n V. O.H. iullnpui 

Als nummer 25 kan het dus aan de 
7 m  G O R I N C H E M ,

al W ,  ha+op e fondslijst in ons boek worden 
hnro 1684.%&w. toegevoegd: 



De Tabernakel Godts By de Menschen, Geopent in een Tractaet Van de 
Versekeringe der Zaligheyt, met de aenklevende Materien, En Een kleyne 
deductie tegen Mr. Jacobus Koelman van de Formulieren. Met een 
predicatie nae een sware sieckte. 
(8 +) 363 (+ 1) p., 8", 1684. Leonardus Ryssenius (zie nrs. 10 en 21). 

In de kadertekst Waardoor Lever mislukte als boekverkoper en uitgever 
ontbrak (p. 99) de verklarende tekst van noot 8. Deze luidt: SA inv.nr. 113, 
Resoluties Burgemeesteren, f. 44. 

Noten 
1. SA inv.nr. 9, Resolutiën van de Vroedschap, 1672-1681,f. 256v. 
2. SA inv.nr. 113,Resoluties Burgerneesteren, f. 109v. 
3. Zijn schrijven van 17 maart 1998. 
4. Signatuur xi 07585. 



EEN GORINCHEMSE BIERBROUWERIJ TE HEUKELUM 1839-1840 

R.H. van Maanen 

In 1892 schreef Barbas dat te Heukelum sinds onheuglijke jaren een bier- 
brouwerij had bestaan, die nu echter vervangen was door een bierslijterij. In 
de gemeentelijke jaarverslagen vanaf 1851 wordt niet gerept van een bier- 
brouwerij, in de bevolkingsregisters daarentegen wel van slijters. Toch heeft in 
Heukelum wel degelijk een bierbrouwerij bestaan. 
Op 19 september 1839 werd door de Gorinchemse bierbrouwers Eijckmans 
en Van Renesse aan de Heukelumse burgemeester toestemming verzocht 
een bierbrouwerij te mogen oprichten aan de N.O.-zijde van het hun toebeho- 
rende pand Gasthuisstraat nr. 51. In de daaropvolgende maand deden zij een 
aanvullend verzoek. Zij wilden aan de straatzijde bomen en langs het zoge- 
naamde koetshuis - bestemd voor de opslag van het fabrikaat - een schans 
plaatsen om zo in de zomer de warmte en in de winter de kou te kunnen 
keren. De gemeenteraad stemde in met de oprichting, een beslissing over de 
bomenrij werd uitgesteld; onduidelijk is of uiteindelijk hierover toch een beslis- 
sing is genomen. 
Op 12 juni 1840 verleenden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toe- 
stemming om de bierbrouwerij te mogen oprichten. Door de burgemeester 
was medegedeeld dat het gemeentebestuur niet geaarzeld had toestemming 
voor de oprichting te geven en tegen de voorgenomen locatie geen bezwaar 
had. Hoelang deze nevenvestiging in Heukelum heeft bestaan, is mij (nog) 
niet bekend. 
Gorinchem heeft een rijke brouwerijgeschiedenis. Telde de stad aanvankelijk 
meerdere brouwerijen, door verslechtering van de economische toestanden 
en afname van de vraag naar bier door een grotere consumptie van koffie en 
thee, resteerden in het begin van de negentiende eeuw nog slechts twee 
brouwerijen, waaronder de Drie Snoeken. Laatstgenoemde bierbrouwerij was 
in bezit van Van Borcharen, een ondernemer die al eerder ter sprake is 
gekomen in mijn artikelen rond Gorinchemse jeneverbranderijen. 
De zwagers J.A. Eijckmans en W.F. van Renesse richtten in 1823 een brou- 
werij aan de Nieuwstad op. In 1842 was deze brouwerij, bekend als De 
Kraan, de grootste binnen de stad. Busch schreef in zijn boek over de Gorin- 
chemse bedrijfsgeschiedenis dat beide firmanten door achtereenvolgens de 
aankoop van de brouwerijen Het Witte Cruys in 1851 en De Drie Snoeken in 
1856 hun belangen uitbreidden en gedurende enige tijd de enige bierprodu- 
centen in de stad waren. Duidelijk moge zijn dat zij dus al eerder zijn gaan 
uitbreiden 

Noot: 
1. Een artikel over Van Borcharen is in voorbereiding. 



Bronnen: 
- Archief gemeente Heukelum (Streekarchivariaat West-Betuwe, locatie Asperen) 

inv.nrs. 3, 146 en 441. 
- Archief Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Algemeen Rijksarchief 's-Gra- 

venhage) verbalen juni 1840. 
- J.A. Barbas, Uit het Land van Arkel. Beschrijving van Heukelum. P.J. Milbom, 

Nijmegen, 1892, p. 52. 
- A.J. Busch, Gorinchem in bedrilf. Deel 5 van de Midden-Holland in Bedrijfreeks. 

Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1992, p. 70-73. 



ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP GORINCHEM IN 1998 

In de Kwekelstraat is in 1998 op de plaats van het huidige parkeerterrein 
nieuwbouw gepland. Op deze plaats stond vroeger de synagoge, waarvan 
alleen nog een bestek uit 1841 bekend is. Opgravingen van de fundamen- 
ten en mogelijke voorwerpen zouden meer licht kunnen werpen op het 
joodse leven in Gorinchem. 

De vestingwallen zullen in het kader van de dijkverzwaring de nodige aan- 
passingen moeten ondergaan. Onder het wallenlichaam bevinden zich nog 
resten van het vijftiende eeuwse kasteel De Blauwe Toren (zie OGV 42). Er 
zijn in opdracht van het Hoogheemraadschap extra sonderingen uitgevoerd 
waarmee fundatieresten konden worden getraceerd. Dat het om fors 
muurwerk gaat blijkt wel uit waarnemingen die in 1983 bij de bouw van een 
flat aan het Kriekenstraatje werden gedaan. Hier bleek muurwerk in de 
grond te zitten dat zich vanaf 1,5 m -mv (onder het maaiveld) nog 3,5 m in 
de ondergrond voortzet en aan de voet een breedte heeft van niet minder 
dan 9,3 m. 

In de bouwput voor de nieuwe parkeerkelder op het Kazerneplein zijn het 
afgelopen jaar door verschillende amateurs archeologische waarnemingen 
verricht en vondsten verzameld, voornamelijk uit het grachtgedeelte rond 
het voormalige Huis Paffenrode. Van de opgraving aan het Kazerneplein 
en van de noodonderzoeken aan de Varkenmarkt (begraafplaats Minder- 
broeders, 1996) en de KeizerstraatIBalensteiger (stadsmuur, 1997) is door 
Pieter Floore een rapport samengesteld. 

Door Martin Veen, Ina Heerspink en Rene van Dijk is in het stadhuis van 1 
tlm 21 september een tentoonstelling ingericht met botmateriaal, aarde- 
werk, metaal en glas waarbij met foto's het accent werd gelegd op de 
vondstverwerking na de opgraving. 

In het Gorcums museum werd een nieuwe historische opstelling ingericht, 
waarbij de belangrijkste vondsten van het Kazerneplein, de Blijenhoek en 
de Dalemsedijk permanent tentoongesteld staan. 

Uit: Grondig Bekeken, maart 1999 
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COMITE MONUMENT OMGEKOMEN MILITAIREN 1945-1952 

Na goedkeuring van de Gorcumse gemeenteraad (hopelijk zo spoedig 
mogelijk in verband met de geplande onthulling) zal opdracht worden 
gegeven aan de in Gorkum welbekende beeldhouwer Marcus Ravenswaaij 
voor uitvoering van het monument, dat geplaatst zal worden in het parkje aan 
het Paardenwater. Het bestaat uit: Forest graniet en Brons, voorstellende de 
Gorcumse Toren en een werkende vulkaan. 
Waarom speciaal op deze plaats? Omdat wij denken dat hier rust van uitgaat. 
Groenbeplanting met een terrasje en water doen denken aan sawa's. 
Navenant het groen met de Parel van Smaragd. Een treurwilg en monniken 
op de beer als wachters over het denkbeeldige graf. 
Nabestaanden en veteranen hebben nu een plaats om te herdenken in hun 
eigen woonplaats en omgeving. Hierop hebben zij tevergeefs een halve eeuw 
moeten wachten. 
De Indiëgangers werden wel uitgezonden door de toenmalige wettige 
regering en werden vanaf die tijd vergeten, wat enorm veel verdriet en 
miskenning teweegbracht en wat tot op heden nog onderhuidsvoortduurt. 
Daarom zijn wij bijzonder blij en opgelucht dat nu eindelijk recht wordt gedaan 
aan de nog levende Indiëgangers. Wij, het comité, zijn er dan ook bijzonder 
mee ingenomen dat binnen niet al te lange tijd met de onthulling van dit 
monument de nabestaanden van de omgekomen jeugdige militairen eindelijk 
die rust krijgen waarnaar zij zolang hebben moeten uitzien. 

Rest ons nog een woord van dank aan: 
De gemeente Gorinchem voor de medewerking bij de totstandkoming van het 
monument, de Gorinchemse winkeliers die hun steentje hebben bijgedragen 
en het midden- en kleinbedrijf uit Gorinchem 
Ook nog een woord van dank aan alle oud-militairen en niet te vergeten alle 
particulieren die hebben bijgedragen, hetzij financieel dan wel door hun 
adhesiebetuiging. Zonder te kort te doen aan anderen gaat een woord van 
dank uit naar de twee leden van Oud-Gorcum die voor ons een geweldige 
morele steun zijn geweest: de heer R.F. van Dijk en de heer C. de Ruiter. 
Namens het Comité: C.B. de Lang, Walstraat 10, 4201 KL Gorinchem, tel. 
631 059. 



NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK 

ONDER DE HEMEL DE POLDER. CULTUUR, NATUUR EN KUNST IN DE 
ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN -
Dick Aanen, Piet Augustijn en Bert Woudenberg. 

Bewoners van de twee Waarden vertellen over hun grote liefde voor dit 
landschap en zijn uitzonderlijke ruimte. Drie journalisten uit de streek hebben 
dit boek geschreven in vraaggesprekken met die bewoners die kenners zijn 
van de typische cultuurlandschappelijke bijzonderheden van deze streek. 
De zeer mooie foto's die het boek kleur geven, zijn van Jurjen Drenth uit 
Haastrecht die het landschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
in al zijn pracht vastlegde. Aan het zogenaamde kunstproject wordt eveneens 
een hoofdstuk gewijd. 
Een uitgave van AmBer te AsperenILeerdam, 1999. Prijs fl. 27,50. 

NIEUWE LEDEN 

L.E.P. Benedek Gorinchem 
A.M. van Bruggen-van Eck Gorinchem 
G.M. van de Bruggen-de Swart Tilburg 
P. van den Heuvel Hardinxveld-Giessendam 
M. van Loon Gorinchem 
H. Ros Gorinchem 
A.Q.G. Vos Gorinchem 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

De heren drs. A. van Loon en M.W.Ph. van Tussenbroek zijn in de op 15 
februari j.1. gehouden algemene vergadering van leden gekozen tot 
bestuurslid van de vereniging. De heer B. Freriks is als bestuurslid terug- 
getreden, maar blijft wel deel uitmaken van de redactie. 
Naar aanleiding van vragen die in de algemene vergadering zijn gesteld 
heeft het bestuur adhesie betuigt aan de plannen van het Comité Monu- 
ment Omgekomen Militairen in Indië '45-'52. 

Rectificatie OGV 43: 

In OGV 43 moet op p. 45 noot 13 gelezen worden als noot 12 en noot 12 
als noot 13. 
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