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BIJ MIJN AFSCHEID OP 21 FEBRUARI 2000 

door Wilma Kreukniet-den Hertog 

Toen ik in 1979 door de toenmalige voorzitter dhr. H. Joosten gevraagd werd 
om in het bestuur van Oud-Gorcum te komen, had ik niet kunnen denken 
waaraan ik begon. Een vereniging met nog geen 200 leden moet wel kunnen, 
dacht ik. 
Mijn eerste handtekening was echter onder de akte van overname van 'Dit is in 
Bethlehem' aan de gemeente voor f 1. En toen moest het gebouw leeg om het 
te kunnen restaureren. Vanuit Oud-Gorcum werden dhr. C. de Ruiter, dhr. H.C. 
Kruyt en ik aangewezen om na de restauratie een nieuw museum te realise- 
ren. Geen sinecure, maar het lukte. In 1982 vond de heropening plaats door de 
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Wij vormden toen mede de Beheers- 
commissie van het museum. Het museum floreerde goed met veel bezoekers 
en aansprekende tentoonstellingen. Dank zij zéér veel gemotiveerde, zéér trouwe 
vrijwilligers. Veel gepuzzel en gereken, want het budget van de gemeente was 
krap. 
De verhuizing naar het huidige Museum was voor de Beheerscommissie een 
moeilijk verteerbaar iets. Dus stapte de Beheerscommissie op. Voor vele vrij- 
willigers was dit eveneens een ramp en ook zij lieten het afweten. Oud-Gorcum 
beloonde de vrijwilligers met een door Anton Pieck gemaakte prent van "Dit is 
in Bethlehem" in passe-partout, wat zeer gewaardeerd werd. 
Het nieuwe Museum draait nu goed en in 1999 hebben wij daar ter gelegenheid 
van ons 90-jarig bestaan de tentoonstelling Uitde schatkamer van Oud-Gorcum 
gehad. 
In de afgelopen jaren kregen wij de erfenis van Matthijs de Jongh en zeer veel 
objecten van grote historische waarde werden aangekocht, Oud-Gorcum Varia 
en de Historische Reeks vormen een grote bijdrage aan het imago van de 
vereniging. Voortaan wordt daarin regelmatig een voorwerp uit onze collectie 
met foto en beschrijving geplaatst om de leden meer inzicht in de bezittingen 
van onze vereniging te geven. 
De vereniging heeft nu bijna 700 leden en heel veel leden voelen zich ook echt 
betrokken bij onze vereniging, want historie blijft boeien! 
Mijn - misschien terechte wens - is dat Oud-Gorcum zal terugkeren in een 
gedeelte van "Dit is in Bethlehem" en dan is de cirkel weer rond. Dat zou een 
mooie beloning zijn voor alle inspanningen. Ik wil mijn medebestuursleden van 
al deze jaren bedanken voor hun steun en vriendschap. Ook wil ik de leden 
bedanken voor hun dikwijls hartverwarmende steun, belangstelling en vriende- 
lijke woorden. 



Overdracht van het voorzitterschap door mevrouw Wilma Kreukniet-den Hertog aan Gerrit 
Vroegh tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 februari. 

Na de bestuurswisseling en een mooie toespraak van de nieuwe voorzitter 
werd ik benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud-Gorcum met 
een mooie oorkonde, een cadeau en bloemen. Door emotie overweldigd kon ik 
niet de goede dankwoorden vinden. 
Daarom wil ik nu bestuursleden, leden en de enthousiaste leden op de verga- 
dering heel hartelijk danken. 
Ik ben zeer vereerd en blij met deze bijzondere onderscheiding. 



DE VERBINDING OVER WATER TUSSEN GORINCHEM EN VIANEN 

door A.J. Busch 

Louise Christine van Solms 

Op 13 april 1658 - volgens de in Vianen in gebruik zijnde afwijkende Juliaanse 
kalender op 3 april - zette Louise Christine van Solms haar handtekening on- 
der een overeenkomst inzake de Viaanse Vaart.' Zij deed dat als voogdes over 
haar zoon Wolfert van Brederode. Zijn vader, graaf Johan Wolfert van Brede- 
rode, heer van Vianen, Ameide, Noordeloos en Kloetinge, was in 1655 op 56- 
jarige leeftijd overleden, waarna zijn zoon Hendrick hem als zodanig was opge- 
volgd. Deze stierf al twee jaar later; zijn rechten gingen toen over op zijn jon- 
gere broertje Wolfert, amper 9 jaar oud en nog niet tot handelen bekwaam. 
Daarom stond hij onder voogdij van zijn moeder gravin Louise Christine van 
Solms-Braunfels, een zuster van Amalia van Solms, de weduwe van stadhou- 
der prins Frederik Hendrik van Oranje. De douairière van graaf Johan Wolfert 
van Brederode resideerde in Slot Batestein juist buiten Vianen, zodat de be- 
krachtiging van het document ongetwijfeld in dat kasteel plaatsvond. Ook het 
jonge graafje Wolfert zette zijn naam onder de overeenkomst. 

Overeenkomst 

Het akkoord over de Viaanse Vaart was een bilaterale overeenkomst tussen 
Gorinchem en Vianen over een verbinding te water tussen de beide steden. 
Ondertekenden voor Vianen moeder en zoon het document, namens Gorinchem 
deden dat de stadsbestuurders in de personen van de beide burgemeesters 
Aert van Herwaarden en Aert van Hoeij en voorts Arend van der Colck en Brienen 
Manson als afgevaardigden van de vroedschap, alsmede secretaris Hugo Boxel. 
Voor Vianen bekrachtigde niet het stadsbestuur de overeenkomst, maar de 
'stadsheer', die het in Vianen voor het zeggen had. Uit de aanvang van de 
overeenkomst blijkt min of meer wat het akkoord behelsde: 
Op huyden den 3/,3 april1 1658 is haer excellentie, mevrouwe de gravinne 
douagière van Bredrode etc., als voogdesse van haren soon, den heere grave 
Wolpherd van Brederode, geboren grave uyt den graeffelijcken huyse van Hol- 
landt, souverain van Vianen, Ameyde etc., ertfburchgraeff van Utrecht, heere 
van Brederode etc., ter eenre, ende de edelen achtbare heeren burgemeesters 
ende gedeputeerdens der stadt Gorinchem ter andere zijde, naer verscheyde 
voorgaende bijeencomsten ende conferentiën meffen anderen verdragen ende 
veraccordeert nopende het nieuw te maecken treckpadt, vaerdt ende overdeckte 
schuyten tusschen de steden Gorinchem ende Vianen, met alle den gevolge 
ende aencleven vandien in manieren als volgt ... 



Fragmenten van de kaart van de Schotdeurense Vliet vanaf de stadsgracht van Gorinchem 
(boven) tot aan Schotdeuren in Arkel (onder), getekend door Claes Smijter, 1648. Stads-
archief Gorinchem 



De overeenkomst had betrekking op het aanleggen van een trekvaart met jaag- 
pad en het laten vervaardigen van trekschuiten voor het onderhouden van een 
geregelde verbinding tussen Gorinchem en Vianen via de trekvaart. Het was 
weliswaar mogelijk over land van de ene naar de andere plaats te gaan, voorna- 
melijk over onverharde dijken en dijkjes langs rivieren en waterlopen, maar van 
een ideale weg was geen sprake. Bovendien was die route in het najaar en in 
de winter doorgaans onbegaanbaar voor voetgangers, om over de middelen van 
vervoer zoals koetsen maar te zwijgen. Voor de wandelaar betekende het een 
urenlange tocht. Gorinchem en Vianen waren belangrijke knooppunten in de 
noord-zuid-route. Wilde men vanuit Antwerpen en Breda naar Utrecht of Am- 
sterdam dan was men feitelijk gedwongen via Gorinchem en Vianen te gaan. 
Door de slechte bevaarbaarheid van de rivier de Zederik was het eigenlijk niet 
mogelijk met een schuit binnendoor naarvianen te varen. Via Merwede, Noord 
en Lek kon dat wel, maar dat betekende een geweldige omweg. 

Trekvaart 

Een goede verbinding tussen Gorinchem en Vianen was van groot belang. Uit 
het midden van de 16de eeuw dateert een plan om de Zederik uit te schakelen 
door het graven van een kanaal vanaf de Arkelse sluis rechtstreeks naarVianen.3 
Dit kanaal dwars door de Vijfheerenlanden moest de beide rivieren Linge en 
Lek met elkaar verbinden. De aanleg van dit kanaal, dat ruim 15 km lang 
moest worden, was begroot op f 85.500 en daarvoor deinsde in elk geval het 
stadsbestuur van Gorinchem terug. 
Dateerde dit ontwerp van 1555156, een kleine honderd jaar later kwam er weer 
een serieus plan ter tafel voor een verbinding over water tussen Gorinchem en 
Vianen. In dit waterrijke land maakte toen de trekschuit furore. De trekschuit 
was het Nederlandse vervoermiddel bij uitnemendheid. Vreemdelingen waren 
vol lof over de gemakkelijke, veilige en voor die tijd snelle wijze van vervoer 
volgens een vastgestelde dienstregeling. Een trekvaart tussen Amsterdam en 
Haarlem kwam in 1631 gereed, weinige jaren later voer de trekschuit tussen 
Leiden en Leidschendam, waarna in 1656 een dergelijke verbinding tussen 
Haarlem en Leiden tot stand kwam, weldra gevolgd door een dienst tussen 
Amsterdam en G ~ u d a . ~  
De gedachten gingen uit naar het benutten van de Nulandse of Nieuwlandse 
Vliet, gewoonlijk Schotdeurense Vliet genaamd. Het was een gegraven water- 
gang ter afwatering van de polders Nieuwland en Leerbroek. Deze polders in 
de Vijfheerenlanden loosden hun overtollige water aanvankelijk op de Linge, 
maar door de veelvuldig hoge waterstanden van deze rivier moest een andere 
afwatering worden gezocht. Daarom was de waterlozing ooit verlegd naar de 
Merwede. Via de Leerbroekse Vliet ging het teveel aan water naar de Zederik 
en vervolgens bij Schotdeuren in Arkel door de speciaal daarvoor gegraven 
Nulandse Vliet richting Gorinchem om even ten westen van de stad door een 



sluis in de Oude Wolpherensedijk uit te monden in de Merwede. Dat veran- 
derde in de laatste decennia van de 16de eeuw. Gorinchem onderging toen 
een metamorfose door de aanleg van de wallen met twaalf bastions. Als extra 
beveiliging van de vesting was aan de buitenzijde van de wal een diepe stads- 
gracht gegraven. Krachtens een in 1589 gesloten overeenkomst tussen dijk- 
graaf en hoogheemraden van het Land van Arkel beneden de Zouwe en het 
stadsbestuur van Gorinchem mocht de Nulandse Vliet voortaan in de vesting- 
gracht ~itmonden.~ 

Schotdeurense Vliet 

Een rapport van november 1640 vestigde de aandacht op de aanleg van jaag- 
paden langs waterlopen tussen Meerkerk en Vianen. Nadere rapportages volg- 
den, evenals ramingen van de kosten voor uitvoering van de werk~aamheden.~ 
Schot zat er niet in de zaak. Eerst acht jaar later hield de Gorinchemse land- 
meter Claes Smijter zich weer bezig met plannen rond de aanleg van een 
jaagpad langs de Schotdeurense Vliet van Gorinchem naar Schotdeuren in 
Arkel en langs de Zederik van Schotdeuren naar Meerkerk.' Hij raamde de 
kosten voor het aanpassenvan de Schotdeurense Vliet en de Zederik voor de 
vaart met trekschuiten en de aanleg van jaagpaden tussen Gorinchem en Vianen 
op een bedrag van bijna f 32.250, nog niet de helft van het kanaalplan van een 
eeuw eerder.8 Het gehele traject had een lengte van ruim 23 km. De Tachtigja- 
rige Oorlog was inmiddels beëindigd en dat betekende een periode van rust 
voor graaf Johan Wolfert van Brederode, die veldmaarschalk van het Staatse 
leger was. Nu toefde hij in Vianen, waar hij zich o.a. bezig hield met het verbe- 
teren van de verbindingen met andere plaatsen. Contacten tussen de betrok- 
ken bestuurders leidden echter niet tot enig resultaat. 
Vervolgens bleef het enige tijd stil rond de zozeer gewenste verbinding te wa- 
ter, totdat begin 1655 - Johan Wolfert van Brederode was nog niet overleden -
de vroedschap van Gorinchem de draad weer opnam door opdracht te geven 
aan de landmeter Van Zalen voor het opstellen van een nieuw plan. Hij wees de 
Schotdeurense Vliet af als onderdeel van de vaarweg en gaf de voorkeur aan 
de Linge. Via een schutsluis bij de Arkelsedam kon dan de Zederik worden 
bereikt voor het vervolg van de reis. Inclusief de bouw van een sluis bij Vianen 
om in de Lek te komen, waren de uit te voeren werkzaamheden begroot op 
f 140.226.9 Ongetwijfeld zal de hoogte van de kosten een reden zijn geweest 
dit plan te laten rusten. 

Reglement 

Het volgende jaar al lag er weer een ontwerp ter tafel waarin wederom een rol 
was weggelegd voor de Schotdeurense Vliet. Claes Smijterwas er de geeste- 
lijke vader van en hij stelde bepalingen op waaraan een en ander moest vol- 



doen wilde de onderneming kans van slagen hebben.1° 
De Schotdeurense Vliet verkeerde in een dusdanige staat, dat die zonder meer 
geschikt was voor de vaart met trekschuiten. Anders was het gesteld met de 
Zederik. Over die waterloop lagen heel wat bruggetjes, planken en zelfs bomen 
die de boeren gebruikten om hun land te bereiken. Die obstakels moesten 
uiteraard uit de weg worden geruimd. Wel was het toegestaan een brug naar 
de andere oever te hebben, maar dan op een zodanige hoogte dat de trek- 
schuit gemakkelijk kon passeren. 
Behoudens bij ziekte mocht de schipper zich niet laten vervangen. Het paard, 
dat vanaf het jaagpad de schuit voorttrok met behulp van een lijn, moest door 
een jongen worden bereden en voor de bediening van het roer op de trekschuit 
was ook een jongen nodig. Behoorde het vaartuig tot de onderneming, het 
paard -de 'motor' van de schuit - was daarentegen eigendom van de schipper 
en moest tweemaal per jaar worden gekeurd. 
Een reiziger diende de afstand met de trekschuit zonder oponthoud in drie uur 
te kunnen afleggen. Het was de bedoeling de eerste trekschuit uit Gorinchem 
om 7.30 uur te laten vertrekken, de tweede om 10.00 uur en vervolgens om 
13.00 uur, 14.30 uur, 16.00 uur en 18.00 uur. Die schuiten waren voorzien van 
het stadswapen van Gorinchem. Op dezelfde tijdstippen vertrokken de schui- 
ten uit Vianen met op de boeg het geslachtswapen van Brederode. In lente en 
zomer gold als tarief 6 stuivers voor het varen, 4 voor het gebruik van het 
jaagpad en 1 stuiver voor de schuit, dus in totaal 11 stuivers, voor vertrek te 
betalen aan de schipper. Omdat in de andere jaargetijden de weersomstandig- 
heden nogal eens slecht konden zijn met voor- en najaarsstormen en ijsgang, 
was het tarief tussen 20 september en 20 maart 2 stuivers hoger. Kinderen 
jonger dan 4 jaar mochten gratis mee en van 4 tot 8 jaar voor halfgeld. Wat voor 
het meenemen van een koffer, reiszak of kooi met hoenders moest worden 
betaald stond precies omschreven. 

Tolgelden 

Tegen vergoeding mocht ieder die het wilde gebruikmaken van het jaagpad. 
Halverwege het traject Gorinchem - Schotdeuren blokkeerde aan De Haar een 
hek de doorgang en ook op de oostelijke kade langs de Zederik bij de herberg 
'Het Swaenskuycken' was het jaagpad afgezet met een hek. Daar stonden 
zelfs twee tolhekken om de passage over de aldaar liggende brug over de 
Zederik vrij te houden. Bij het hek werd het tolgeld van de passanten geïnd: 
voor een ruiter 3 stuivers, een koppel paarden 2 stuivers, een veulen 1 stuiver, 
een koe 2 stuivers, een wandelaar 2 stuivers, een kind tot 12 jaar 1 stuiver, 
maar kinderen jonger dan 6 jaar mochten er gratis langs. Dit was het tarief voor 
de passage van het hek aan De Haar; voor elk hek bij de herberg 'Het 
Swaenskuycken' gold het halve tarief. Boeren met land aan de Kleine Haarse- 
kade tussen Gorinchem en De Haar waren vrijgesteld van tol voor gebruik van 



Fragmenten van de kaart van de Zederik vanaf de Schotdeuren in Arkel (boven) tot aan de 
Veerbrug in Meerkerk (onder), getekend door Claes Smijter, 1648. Stadsarchief Gorinchem. 



het jaagpad. Voor particulieren was het toegestaan met een schuit het tra- 
ject te bevaren, maar als de boot vanaf het jaagpad door mens of paard werd 
getrokken was het normale toltarief van kracht voor het passeren van de 
tolhekken. 
Het ontwerp-reglement van Claes Smijter kreeg zowel de instemming van 
het stadsbestuur van Gorinchem als van de Viaanse autoriteiten, waarna 
opstelling van de overeenkomst voor de Viaanse Vaart volgde. Beide partijen 
ratificeerden het contract op 13 april 1658. Hierin werden heel wat bepalin- 
gen vastgelegd, vooral wat betreft de financiën en het onderhoud van de 
vaarroute en de jaagpaden." 
Uitvoering van de plannen was een kostbare zaak. Het stadsbestuur van 
Gorinchem zou een en ander voorfinancieren en schreef daartoe een lening 
uit van 4 %. In de periode 1658-1 661 werd daarop ingetekend voor een totaal- 
bedrag van f 36.800, waarvan 66 % door particulieren.12 

Tegenslagen 

De eerste schuiten van de dienstregeling van de Viaanse Vaart vertrokken 
op 27 oktober 1658 uit Gorinchem en Vianen naar de overstapplaats in 
Meerkerk.13 Weldra kreeg de onderneming met tegenslagen van klimatologi- 
sche aard te kampen. Begin december al maakte de ingetreden vorst de 
vaart onmogelijk en toen het eindelijk begon te dooien verhinderde een wa- 
tersnood in de Alblasserwaard en het Land van Arkel voorlopig de uitoefe- 
ning van de dienst. Pas in mei 1659 kwamen de trekschuiten weer in de 
vaart voor het onderhouden van de geregelde verbinding tussen Gorinchem 
en Vianen met dagelijks zes retourvaarten, ofwel twaalf afvaarten per dag.I4 
De tweede helft van de 1 7deeeuw kende veel strenge winters, wat zeer nade- 
lig was voor de onderneming van de Viaanse Vaart. Door het ijs was het 
traject vanaf 6 december 1662 niet te bevaren, waarna de Oude 
Wolpherensedijk het begaf en een watersnood veroorzaakte. Daarna waren 
baggerwerkzaamheden noodzakelijk, omdat een gedeelte van de Schot- 
deurense Vliet als gevolg van de dijkdoorbraak was verzand. Precies drie 
maanden na het staken kon de vaart worden hervat.15 

Traject 

In Gorinchem vertrok de trekschuit in de stad bij de Melkheul over de Melk- 
gracht, een onderdeel van het stedelijke grachtenstelsel dat door middel van 
een opening in de wal in verbinding stond met de vestinggracht. Die bres 
was ruim genoeg voor passage van een trekschuit. Het sein voor de afvaart 
gaf de commissaris van de Viaanse Vaart, de man die met het plaatselijke 
toezicht van de onderneming was belast. De schuit ging door de vesting- 
gracht naar de Schotdeurense Vliet, die thans voor een belangrijk deel is 



gedempt. Het oorspronkelijke traject van de Schotdeurense Vliet liep over het 
tegenwoordig met bomen beplante gebied langs de straat met de naam Plant- 
soen, kruiste de Nieuwe Hoven waar de Mansonsheul over de vliet lag en ver- 
der in noordelijke richting tussen de Grote en de Kleine Haarsekade door. De 
laatstgenoemde kade fungeerde als jaagpad, zodat aan die kant langs het 
water geen bomen of andere obstakels mochten staan. Verderop langs de 
Vlietskade is de Schotdeurense Vliet niet gedempt, zodat daar nog een deel 
van de oorspronkelijke trekvaart aanwezig is. Vanwege de dammen met dui- 
kers naar de met gras begroeide kade die eens als jaagpad dienstdeed, zou 
de watergang nu niet meer als trekvaart kunnen fungeren. 
In Arkel aan het eind van de Schotdeurense Vliet bij de herberg Schotdeuren, 
moesten de passagiers de schuit verlaten en te voet gaan naar de boot in de 
Zederik aan de andere kant van de Bazeldijk. Ook deze boot was op de plecht 
voorzien van het stedelijke wapen van Gorinchem. Het was daar ook mogelijk 
een vaartuig uit de Schotdeurense Vliet via een overtoom over te brengen naar 
de Zederik en omgekeerd, maar met de trekschuiten gebeurde dat niet. Het 
was eenvoudiger de passagiers te laten overstappen op een andere schuit. 
Na de tocht door het Land van Arkel volgde het traject naar Meerkerk door het 
weidse, vlakke land van de Alblasserwaard, waarbij de Bazelbrug en de 
Kranebrug over de Zederik moesten worden gepasseerd. Aangekomen in Meer- 
kerk, waar net als bij Schotdeuren bij een herberg werd aangelegd, moest 
weer van schuit worden gewisseld, want de tocht naar Vianen werd vanuit die 
plaats onderhouden door trekschuiten met het wapen van Brederode. Die reis 
voerde verder via de Zederik door de Vijfheerenlanden, maar eerst moest de 
schuit onder de brug in Meerkerk door varen. De gravin van Brederode ontving 
voor elke trekschuit die deze brug passeerde twee blanken uit de opbrengst 
van de onderneming, zoals contractueel was vastgelegd, wat neer kwam op 
1%stuiver.16 Voorbij herberg 'Het Swaenskuycken' bij de zuidpunt van de pol- 
der Bloemendaal ging het op Helsdingen aan via de Oude Zederik, langs het 
Viaanse Bos met Huize Amaliastein - het zomerverblijf van de Brederodes -
naar Vianen. 
Na drie uren varen was het reisdoel van de tocht bereikt: de Zwaaikom nabij 
Vianen, het eindpunt van de Oude Zederik. Daar trok een gedenksteen met de 
gekleurde wapens van Brederode en Solms-Braunfels de aandacht, aangebracht 
ter herinnering aan het in 1658gerealiseerde prestigieuze project van de Viaanse 
Vaart, de belangrijke schakel in de verbinding tussen Gorinchem en Vianen. 
Onder de grote wapensteen bevindt zich een herinneringssteen met de tekst: 

L O U I S E  C H R I S T I N E  G E B O R E W  C 
V A N  S O L M S  B R A U N F E L S  G R A V  
D O U A G I E R E  V A N  H O L L A N D  B R £  
E T C  R E G E N T E S  I N  H A R E R  S 0 0  
W O L P H A R D  M I N D E R I A R I C H E Y T  
H E E F T  D E S E  V A E R T  D O E N  
M A E C K E N  I N T  I A E R  1 6 5 8  



Deze gedenksteen en de naam van Louise Christine van Solms onder de over- 
eenkomst zijn de enige tastbare bewijzen van haar betrokkenheid bij de Viaanse 
Vaart." Of de gravin ooit met de trekschuit heeft meegevaren valt te betwijfelen. 

Verliezen 

Gaf men in Vianen openlijk blijk van trots te zijn op de Viaanse Vaart, van een 
dergelijke uiting in Gorinchem is niets bekend. Daar braken de bestuurders 
zich het hoofd hoe de eindjes aan elkaar te knopen, want financieel was de 
onderneming verre van rooskleurig. Behalve dat koning Winter veelal jaarlijks 
parten speelde, konden ook oorlogshandelingen nadelig zijn voor de vaart. Een 
voorbeeld daarvan is het Rampjaar 1672, dat niet alleen rampspoed bracht 
over het land, maar ook over de Viaanse Vaart. Een vorstperiode legde de vaart 
lam van 17 december 1671 tot half maart, waarna in april de waterstanden zo 
laag waren, dat bijna een weeklang de schuiten niet konden uitvaren.'* Vervol- 
gens maakte de oorlog met de Franse koning op 6 juni een einde aan de vaart, 
om eerst ruim anderhalf jaar later te worden hervat.lg 
Als er niet werd gevaren waren er ook geen inkomsten, uitgezonderd de ver- 
goeding voor gebruik van het jaagpad, maar die gelden brachten weinig soe- 
laas. De verliezen van de onderneming stapelden zich op en daardoor konden 
onderhoudswerkzaamheden niet tijdig worden uitgevoerd. Maandenlang kon 
er soms niet worden gevaren wegens belemmeringen in de waterweg.20 
Gorinchem was ten zeerste gebaat bij een goede Viaanse Vaart als onderdeel 
van de verbinding met noordelijker gelegen handelscentra, zoals Utrecht en 
Amsterdam. Voor Vianen lag dat anders; daar waren de belangen duidelijk 
minder. Het wilde wel de lusten, maar niet de lasten, zodat delen in de verlie- 
zen er niet bij was. Het stadsbestuur van Gorinchem moest alleen voor de 
financiële strop opdraaien en de verliezen waren groot. Uiteindelijk ging Vianen 
in 1687 akkoord met het betalen van een bedrag van f 35.000 aan Gorinchem, 
uit te smeren over twaalf jaren.21 Daarmee was het conflict echter niet opge- 
lost, want Vianen kwam zijn verplichtingen niet na. Een jarenlang gekibbel 
over geld was het resultaat. 

In de 18de eeuw kwam enige verbetering in het wegenstelsel tot stand, zodat 
vervoer met door paarden getrokken wagens mogelijk werd. In 1734 kwamen 
de magistraten van Gorinchem, Breda en Vianen overeen een dagelijkse dienst 
- uitgezonderd op zondag - met wagens te openen van 3 mei tot 25 september 
en dat voor drie achtereenvolgende jaren.22 In verband met de afvaart van de 
schuit van Vianen naar Utrecht, vertrok de koets om 5 uur 's morgens uit 
Breda. Vanuit Utrecht kon men dan met de nachtboot naar Amsterdam. Een 
reis van Breda naar Amsterdam was in die tijd een hele onderneming: ruim 24 



uur ! Een enkele reis Breda - Vianen kostte f 5, vermeerderd met de overvaar- 
ten in Capelle over het Oude Maasje en in Sleeuwijk over de Merwede. De reis 
was ook in omgekeerde richting mogelijk: om 6 uur, na aankomst van de nacht- 
boot uit Amsterdam, vertrok uit Utrecht een schuit naar Vianen en vervolgens 
ging het over de weg via Gorinchem en Sleeuwijk naar Breda. Doorreizen naar 
Antwerpen was elke ochtend om 7 uur mogelijk en driemaal per week naar 
Bergen op Zoom. 
Een nieuw reglement voor de verbinding tussen Gorinchem en Vianen trad in 
1745 in werking met een geregelde dagelijkse dienst met postwagens tussen 
de beide steden en halverwege een overstapplaats in Meerkerk.23 In de koets 
was plaats voor zes reizigers; was het aanbod groter, dan werd een tweede 
ingezet. Tussen half oktober en half maart, als de onverharde wegen zo goed 
als onberijdbaar waren, bleef men echter aangewezen op de trekschuiten. 
Deze voeren volgens een beperkte dienstregeling met afvaarten op maandag -
de wekelijkse marktdag in Gorinchem -en verder op woensdag, donderdag en 
zondag. Was het water van de Viaanse Vaart bevroren, dan lag het vervoer stil. 
Voor de vaart op Meerkerk schafte het stadsbestuur van Gorinchem een drietal 
nieuwe trekschuiten aan, waarin plaats was voor maximaal 14 pa~sagiers.~~ 
De eerste koetsen en boten vertrokken 's morgens om 9 uur, op zondag een 
uur later. De wagens reden om de twee uur en de schuiten hadden een interval 
van drie uur. 
Met de vaart van de splinternieuwe trekschuit ging de nieuwe dienstregeling op 
22 november 1745 in Gorinchem van startz5 De terugvaart bracht de uit Vianen 
naar Meerkerk vervoerde passagiers en vracht naar Gorinchem. Vanaf 16 maart 
zorgden de postwagens voor het vervoer en bleven de trekschuiten in de boten- 
huizen liggen, om na zeven maanden van rust weer te worden ingezet. De 
werknemers van de onderneming waren aangesloten bij het voermansgilde, 
evenals het personeel dat op de trekschuiten dienst deed.26 Financieel ging 
het niet slecht, zodat de jaarlijkse exploitatie doorgaans een positief resultaat 
vertoonde. 

Einde van de trekvaart 

De raad der gemeente Gorinchem besloot in 1802 over te gaan tot privatisering 
van de vervoer~onderneming.~~ De gezamenlijke voerlieden zetten toen het trans- 
port van reizigers en vracht van Gorinchem naar Meerkerk V.V. voor eigen reke- 
ning voort. Het varend materieel en de schuitenhuizen in Gorinchem en Schot- 
deuren namen de voerlieden tegen vergoeding over van de stad.28 
Voeren de trekschuiten af bij de Melkheul, de koetsen vertrokken in de West- 
wagenstraat bij de nabij gelegen Smak- en Houwbrug over de stadsgracht, de 
brug die haar naam ontleende aan het smakken - het dobbelen -van de voerlie- 
den om onderling het vervoer van passagiers en vracht te regelen. Het trans- 
port via de Viaanse Vaart gedurende de laatste en eerste maanden van het jaar 



De Schotdeurense Vliet, richting Arkel, met aan beide zijden jaagpaden. Foto: H.M. den Uyl, 
december 1969. 

was echter weldra een achterhaalde zaak, want nog tijdens de Franse over- 
heersing kwam een verharde weg tot stand van Gorinchem naar Vianen als 
onderdeel van de route van Parijs naar Amsterdam. Omdat het vervoer via deze 
'Grote Weg nr. 3' sneller ging dan met de trekschuit, genoot het de voorkeur, 
maar of het in de hobbelende koets even gezellig was als in de kajuit van de 
trekschuit, valt te betwijfelen. Hildebrand schreef in de Camera Obscura: Ik 
heb zo menigmaal in trekschuiten gevaren, dat ik in staat ben er het grootste 
paskwil en de grootste lofrede op te schrijven.29 In een andere passage in 
hetzelfde werk is hij minder lovend over dit middel van vervoer, waarvan de 
dagen waren geteld: Voor zoover de trekschuit aanbelangt, heb ik mijn gevoe- 
len reeds half verraden. 't Is waar, men kan er in lezen, domino spelen, dam- 
men en, zoo de schipper inkt aan boord heeft en gij eene pen hebt mede- 
gebracht (want de zijne is tot boven toe zwart), zelfs schrijven; ofschoon op te 
merken valt dat het tafeltje in de roef daartoe wat te ver van de zitplaats 
verwijderd is. (...)De schuitpraatjes bestaan geregeld uit dezelfde ingrediën- 
ten en vallen eenstemmig in denzelfden toon. Schuitanecdoten zijn volkomen 
onverdragelijk: en dan dat afgrijselijk dikwijls herhaald gevraag: 'hoe ver zijn 
we al, schippertje ?'en het eeuwige: 'dat betalen moestje afschaffen', als de 
man om zijn geld komt !- Veroordeel de passagiers niet te lichtvaardig, zoo zij 
tot zulk eene laagte van geest afdalen. Neem zelf een 'plaats in 't roefje', en 



gij zult zien dat gij onwillekeurig even diep kunt zinken. Zoodra men de trek- 
schuit binnenstapt, en het deurtje doorgekropen is, en zijn muts opgezet, en 
zijn hoekje gekozen heeft, is het alsof er vanzelf een geest van bekrompenheid, 
van kleinheid op ons valt.30 
Sedert de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek was het niet meer mogelijk 
vanuit de stad naar de Schotdeurense Vliet te varen. Dit kanaal werd in 181 8-
1819 gegraven als afwateringskanaal van de Linge om Gorinchem te behoeden 
voor overstromingen. Vanaf een punt iets ten noorden van de stad volgde het 
kanaal eerst een gedeelte van de vestinggracht, om vervolgens in noordweste- 
lijke richting om te buigen naar Steenenhoek in Hardinxveld. Doordat de vesting- 
gracht onderdeel van het Kanaal van Steenenhoek werd, moest de Schot- 
deurense Vliet daarvan worden afgesneden. De afdamming geschiedde bij de 
Schaapsheul, de brug over de vliet die ongeveer lag op het snijpunt van het 
verlengde van de groenstrook tussen de Grote en de Kleine Haarsekade met 
de Stationsweg. 
Nu de Schotdeurense Vliet als trekvaart had afgedaan, werd de vliet weldra 
vanaf het Kanaal van Steenenhoek tot aan de Nieuwe Hoven gedempt. Na 
beplant te zijn met bomen en struiken kreeg het gedempte gedeelte de naam 
Plantsoen. Het verdere traject was een uitstekende berging voor het stadsvuil 
van Gorinchem, waarna het aldus gedempte gedeelte een groenstrook zou 
worden. Verderop is van de vliet nog iets over. 
Toch zou over water een goede verbinding tussen de beide steden tot stand 
komen door de aanleg van het Zederikkanaal in 1825.31 In dit kanaal ging het 
riviertje de Zederik op, zodat het op de kaart niet meer is terug te vinden. Het 
Zederikkanaal was ook geschikt voor de trekvaart, want erlangs was een jaag- 
pad aangelegd. Het Merwedekanaal voorzag aan het eind van de 19de eeuw in 
een nog betere scheepvaartverbinding tussen Gorinchem en Vianen. 
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EEN STEMPEL MET EEN BOODSCHAP 

door R.F. van Dijk 

Het Gorcums Museum beschikt over een object (met inventaris-nummer 2525, 
herkomst onbekend) dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Het heeft er iets van weg 
dat de oorspronkelijke eigenaar er zo'n 2% eeuw geleden gebruik van maakte 
om op te roepen tot bezinning. Een nog steeds zeer bruikbaar object dus. 

Stempel, origineel Stempel, gespiegeld 

Beschrijving 

Zilveren stempel zonder keurmerken, gevat in houten handgreep. 
De stempelafdruk toont: links een man op een stoel aan tafel, met daarop 
brood of ander eten; in het midden twee kinderen, waarvan de één de onderste 
van zeven duiven uit zijn hand laat eten; rechts een boom; boven de man 
fasces. 
Boven toont de stempelafdruk het wapen van de heren van Arkel en beneden 
een cartouche met de letters D L (boven) en A (beneden). Boven de cartouche 
de tekst: Eendragt mt. magt. 
Omschrift: Het is niet uyt ons, maer Godts gave. 
Doorsnee stempel 3,4-3,8 cm; lengte handgreep met stempel 9,5 cm. 

" Aan bovenkant handgreep hetjaartal 1748. 

Betekenis 

In de jaarrekeningen van het stadsbestuur, het Oudemannenhuis, het Oude- 
vrouwenhuis, het Gasthuis, het Weeshuis en de Hervormde gemeente is niets 



te vinden. Dit doet vermoeden dat het object gemaakt is in opdracht van een 
particulier, wiens initialen blijkbaar die van de letters in de cartouche zijn. Het 
kohier van de verponding uit 1744 noemt echter geen persoon met de initialen 
DLA. De initialen zijn ook niet het meesterteken van een zilversmid. 
Een verklaring voor de stelling, dat eendracht macht maakt, kan gegeven wor- 
den door het volgende. Het jaar 1748 was in Gorinchem (en in vele andere 
Hollandse steden) roerig. De regenten waren onderling verdeeld in elkaar be- 
strijdende facties, terwijl de burgerij ageerde tegen onrechtmatig opgelegde 
belastingen. Een en ander liep hoog op, waarna prins Willem IV op 13 novem- 
ber ingreep. Hem waren "onlusten en oneenigheden" gemeld en daarom werd 
twee dagen later een nieuwe vroedschap beëdigd. 
Een andere verklaring kan gegeven worden door het feit, dat op 18 oktober 
1748 de Vrede van Aken werd gesloten. Deze maakte een einde aan de 
Oostenrijkse Successieoorlog, waarin de Republiek met Engeland en Rus- 
land de Oostenrijkse troonopvolgster steunde tegen Frankrijk, Pruisen, Spanje 
en Beieren. Deze eendrachtige samenwerking leverde een overwinning voor de 
Republiek met bondgenoten op. 
Het omschrift is een iets aangepast gedeelte van Efeze 2:8, waarvan de tekst 
in de Statenvertaling luidt: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het 
geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. 
Fasces symboliseren de macht van de eendracht. De duiven symboliseren de 
Zeven Gaven van de Heilige Geest, naar Jesaja 11 :2. Deze gaven zijn: wijs- 
heid, verstand, raad, sterkte, kennis, godsvrucht en vreze des Heeren. 



AMBACHTSLIEDEN, WINKELIERS EN ANDERE PATENTBELASTING- 
BETALERS IN 1806-1809 IN DALEM EN VUREN 

door R.H.C. van Maanen 

In 1999 verkreeg het streekarchivariaat West-Betuwe dankzij de bemiddeling 
van het streekarchief Bommelerwaard een register in bezit, waarin alle patent- 
verschuldigden in de Tielerwaard in 1806-1 809 waren opgenomen, per dorp 
onderverdeeld in beroep of ambacht. In het navolgende overzicht heb ik alle 
namen overgenomen met hun beroep en de periode waarover zij de patent- 
belasting betaalden. Het geheel geeft een aardige doorsnee van een deel van 
de beroepsbevolking in de Tielerwaard. De steden Asperen en Heukelum en 
de dorpen Acquoy, Beesd, Rhenoy en Spijk behoorden toen in tegenstelling 
tot nu niet tot de Tielerwaard, maar waren zelfstandige gemeenten en Beesd 
en Rhenoy maakten deel uit van een zelfstandig ambt. 

Patentrecht werd vanaf 1805 tot aan 1893 geheven, echter niet alle beroeps- 
groepen waren het recht verschuldigd. Zo waren onder meer ambtenaren, gees- 
telijken en militairen vrijgesteld. Volgens Lups gold een dergelijke vrijstelling 
ook voor arbeiders en dagloners.' Hoe dit te rijmen valt met de vermelding van 
knechten in het door mij gebruikte patentregister is dan ook niet duidelijk. De 
patentplichtigen werden ingedeeld in een aantal klassen; oefende men meer- 
dere beroepen uit dan werd men ook aangeslagen voor de diverse klassen 
waaronder deze beroepen vielen, bijvoorbeeld Adriaan van Heijkoop werd on- 
der meer als baardscheerder en slachter aangeslagen. 
In de ordonnantie d.d. 2 december 1805 van Hun Hoog Mogenden vertegenwoor- 
digende het Bataafsch Gemeenebest werd uitvoerig ingegaan op de vraag voor 
welke bedrijven en beroepen, handel en nering patentrecht verschuldigd was. 
Als fabrieken en trafieken waarvoor het patentrecht betaald moest worden, 
werden onder meer vermeld azijnmakerijen (f 20), glasblazerijen (f 20), 
mouterijen (f 20) en steenbakkerijen (f 10). 
Voor winkeliers, kramers en (kleine) kooplieden was een verdere onderverdeling 
in begrotingen, waarbij de aanslag was gebaseerd op de jaarlijkse omzet. Bleef 
deze beneden de f 3.000 dan was men f 1 verschuldigd. Omdat de winkeliers 
binnen Dalem en Vuren niet meer dan f 01 :00:08 verschuldigd waren, weten we 
dus dat hun jaarlijkse omzet ook minder dan f 3.000 was. Voor de overige 
beroepen was een onderverdeling in acht klassen. Zo behoorden haarsnijders en 
naaisters tot de achtste klasse, maar een slachter tot de zesde klasse. 

Iekolom Naam patentplichtige 
2"kolom Het beroep waarvoor werd aangeslagen 
3"kolom Het jaar van aanslag 
4" kolom Zegelrecht (het patentrecht) 
5ekolom Leges. 
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Ned. Hervormde kerk van Dalem, gebouwd in het jaar 1801. 

Dalem 

Adriaan van Heijkoop 
Willem Drossers 
Cornelis van Trigt 
A. de Pater 
Arij Heymans 
Adriaan van Heykoop 
Heer J. Meerman 
Ds. R. van der Kloes 
M. Fortuin 
J. de Pater 
Leendert Heijman 
Maarten van Gelder 
Kasper Kremers 
M. Fortuin 
Sander Maat 
Het dorp 

Het dorp 
Het dorp 
Het dorp 
Het dorp 
Antonia van der Wal 
Wouter Mandemakers 
Adriaan van Heijkoop 
Aart van Arkel 
Jan van Arkel 
Willem Maat 

baardscheerder 
bakker 
bakker 
bakker 
bakker 
rietdekker 
eendenkooi 
predikant 
haarpoeder 
korenmolenaar 
korenmolenaar 
knecht 
knecht 
kostschoolhouder 
meelverkoper 
water- en polder- 

molen 
idem 
idem 
idem 
idem 
naaister 
schoenmaker 
slachter 
smid 
smid 
tapper 



M. van Lexmond tapper 
Wed. G. Meerman tapper 1806-1809 f 03:00:08 

Aart van der Vliet tapper 1806-1809 f 03:00:08 

Kuyndert Bol 1809 f 03:00:08 

tapper, herbergier en tevens zo nu en dan een brood verkopend 
Murman tapper 1807 f 03:00:08 
H. de Gier tapper 1809 f 03:00:08 
Dirkje van der Giessen tapper 1809 f 03:00:08 

D. van Rijswijk tapper 1809 f 03:00:08 
Rut van den Berg tapper 1809 f 03:00:08 

Jan van den Berg tapper 1809 f 03:00:08 
Jan van Krugten timmerman 1806 f 01:10:08 
Jacobus Exalto timmerman 1806-1809 f01:10:08 

Maarten de Bruin voerman 1806-1807 f 01 :10:08 

Hendrik Maat voerman 1806-1807 f 01 :10:08 

Hendrik den Adel voerman 1806-1 809 f 01 :l0108 

Maarten de Groot voerman 1806-7 f 01:10:08 
Hendrik Kouwenberg voerman 1806-9 f 01:10:08 

Willem Maat voerman 1806-7 f 01:10:08 
J. de Gier voerman 1807 f 01:10:08 

Peter van der Giessen voerman 1807 f 01:10:08 

A. van der Vliet wagenmaker 1806-9 f 01:10:08 
Cornelis de Groot winkelier 1806-8 f 01:01:08 
Hendrik Exalto winkelier 1806 f 01:01:08 
Dirkje Fortuin winkelier 1806 f 01:01:08 
Jan van Eck winkelier 1806 f 01:01:08 
A. van der Vliet winkelier 1806 f 01:01:08 
De weduwe G. Stavast winkelier 1806 f 01:01:08 
Sander Maat winkelier 1806-9 f 01:01:08 

Vuren 
Hermen Willemstein baardscheerder 1806 

Goossen van Tilborgh bakkerlmeel-
verkoper 1806-9 

Arien Dalem? bakker 1806 

Fredrik Jongbloet bakker 
N. RomIC. Pelgrim glasblazerij 1806-7 

Joh. Rom haarpoeder 1806 

N. Rom koopman 1806-9 

J.E. Rom koopman 1806 

Joost van Tilborgh koopman 1806-9 

Heijman Dalem korenmolen 1806-1 807 

Arien Heijmans korenmolen 1807 

Jan Heijmans korenmolen 1807-1809 

Joseph lpskamp korenmolen 1809 

Joh. Henke kleermaker 1806 

Gerrie Straatman kleermakersknecht 1807 
Joost van Tilborgh klerk 1806 

Johan Bro knecht 1806 

J.G. Pelgrim knecht 1806 

Antonie Pelgrim knecht 1806 

Christoffel Pelgrim knecht 1806 

W. Karssemeijer knecht 1806 



R. Wiegel 
Hendrik van Westrenen 
Joh. Spaan 
Klaas Vogel 
kdrianus Hesters 
Gerrit Straatmans 
Gradus Menke 
Otto Gremie 
Corn. G. van der Vliet 
Gijsbert Lust 
Arien van Lent 
Andries van Westrenen 
Cornelis Stavast 

Corn. van der Wal 
Jacoba Willemstein 
Hendrika van 't Voort 
P. van 't Voort 
Joost Jongbloet 
Corn. van der Wal 
H. van Eck 
N.Rom 
Abram van der Vliet 
Jan Slijkoort 
G. Schalk 
Klaas van den Berg 
R.Wiegel 
Maria van Zantwyk 
weduwe Hakkert 
Arien Hakkert 
Hendrik Westrenen 
Joh. Spaan 
A, van der Vliet 
Claas van den Berg 
Cornelis Roeland 
Geertrui van de Sloot 

knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
knecht 
water- en polder- 
molen 
idem 
naaister 
naaister 
schoolhouder 
slachter 
slachter 
smid 
steenbakkerij 
tapper 
tapper 
tapper 
tapper 
tapper 
timmerman 

timmerman 
timmerman 
timmerman 
voerman 
voerman 
winkelier 
winkelier 

Op 1-1-1807op naam van haar man Hendrik van 
Op 1-1-1809zout en zeep 
Maaike van Willegen winkelier 
Op 1-1-1807op naam van Jan van Willigen 

1807 
1807 
1807-1 809 
1806-1 809 
1806 
1806-1 809 
1806-1 809 

de Sloot 

Johanna Blom 
Adriaantje Hol 
Kasper Pelgrim 
Arien Schouwenburg 
Hendrik van Gameren 
Teunis Pippel 
Heyman Willemstein 

Noot 

winkelier 
winkelier 
winkelier 
winkelier 
winkelier 
winkelier 
winkelier 

1. J.D. Lups, Patentregistersin: Ons Erfgoed, 7" jaargang, nr. 6, novemberldecember 
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Bestektekening voor de uitbreiding met een verdieping van de school aan de 
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DE SCHOOL AAN DE KRIJTSTRAAT 

door A.J. Busch 

nel schoolgebouw aan de Krijtstraat staat op de nominatie te worden afgebro- 
ken om plaats te maken voor de vestiging van een filiaal van een grootwinkel- 
bedrijf. Dit gebouw, waarin heel wat kinderen leerden lezen, schrijven, rekenen 
enz., heeft een bijna 120-jarige geschiedenis achter zich. In deze bijdrage 
wordt de historie van dit schoolgebouw belicht. 
Ter plaatse stond voorheen het schoolgebouw van de Latijnse school, die eeu- 
wenlang in de schaduw van de Grote Toren aan de Krijtstraat was gevestigd. 
De invoering van de Wet op het hoger onderwijs van 1876 maakte drie jaar later 
een eind aan deze onderwijsinstelling. Elders ging men toen al direct over tot 
de stichting van gymnasia. Zo niet in Gorinchem! De leden van de gemeente- 
raad achtten de oprichting van een gymnasium niet haalbaar, want de Latijnse 
school met haar geringe aantal leerlingen had een kwijnend bestaan geleid. 
Het gebouw van de opgeheven Latijnse school kwam vrij en werd afgebroken. 
Na een paar jaar zou echter toch een gymnasium worden opgericht: het nog 
altijd bestaande Stedelijk Gymnasium Camphusianum. Het gymnasium werd 
gevestigd in een gebouw aan de Zusterstraat. 
Op 23 september 1881 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een acht- 
klassige school voor kosteloos onderwijs voor jongens en meisjes op de plaats 
van de voormalige Latijnse school. De aanbesteding geschiedde op 21 maart 
1882; het werk werd gegund aan aannemer C.D. Kleyn te Moerdijk, die met 
f 30.600 de laagste inschrijver was. Het ontwerp was vermoedelijk van de 
Utrechtse architect J0h.J. van Leeuwen. 
Het was een merkwaardig schoolgebouw, bestaande uit twee identieke gebou- 
wen: vier lokalen aan de Krijtstraat en vier aan de Struisvogelstraat, geschei- 
den door een speelplaats en verbonden door een lange gang. De 'tweeling- 
school' was berekend op 384 leerlingen.. 
In hetzelfde jaar kwam de school gereed, waarna het nieuwe gebouw tijdelijk 
onderdak bood aan de Burgerschool voor meisjes en ook nog aan de Tussen- 
school voor jongens. Pas in 1884 kwam het schoolgebouw aan de Krijtstraat 
beschikbaar voor zijn eigenlijke bestemming: school voor gratis onderwijs voor 
jongens en meisjes. Onderwijs voor deze kinderen werd aanvankelijk gegeven 
in de school aan de Kalkhaven, maar de toevloed van leerlingen was te groot. 
Begin 1884 bezochten 548 leerlingen die school en enkele maanden later - na 
de splitsing - daalde dat tot 405, terwijl de nieuwe school aan de Krijtstraat 
183 leerlingen telde. Het hoofd van de school aan de Kalkhaven G.J. van Hemert 
verhuisde naar de nieuwe school in de Benedenstad. 
Onder het eerste schoolhoofd nam het leerlingental enorm toe en wel zodanig 



School aan de Krijtstraat met links de ingang. Stadsarchief Gorinchem. 

dat het schoolgebouw te klein was om alle leerlingen te kunnen bevatten. Zo 
telde de school aan de Krijtstraat in 1899 394 leerlingen, dus meer dan de 
eigenlijke capaciteit. Het was het sein om te denken aan uitbreiding en daar- 
aan moest de gemeenteraad zijn fiat geven. De nood was wel heel hoog, zoals 
uit het preadvies blijkt: Op dit oogenblik is ten gevolge van plaatsgebrek aan 
de beide scholen voor kosteloos onderwijs, een getal van meer dan 50 leerlin-
gen van onderwijs verstoken. 
De gemeenteraad besloot op 5 september 1899 over te gaan tot vergroting en 
die werd gevonden door op de vier lokalen aan de Krijtstraat een zelfde aantal 
nieuwe te bouwen. Bij de aanbesteding op 17 januari 1900 kreeg aannemer 
H.G. Pellikaan als laagste inschrijver het werk gegund voor een bedrag van 
f 12.1 95. Inbegrepen was het vergroten van de speelplaats. 
Dat het gebouw in gedeelten is gebouwd, is aan de voorgevel af te lezen. Bij 
aandachtige beschouwing valt op, dat de gebruikte steen van de verdieping 
iets afwijkt van die van de begane grond. Dat komt dus door de latere bouw van 
de lokalen op de verdieping. De uitbreiding was berekend op 200 leerlingen. In 
1910 bevolkten 448 leerlingen de school aan de Krijtstraat, welke algemeen 
bekend stond als de 'klompenschool' van wege het gebruikelijke schoeisel van 
de leerlingen. 
Uit zuinigheidsoverwegingen vond in 1923 een hervorming plaats van het open- 
baar lager onderwijs in Gorinchem. Aan de school aan de Krijtstraat waren 
twaalf onderwijzers verbonden, twee te veel voor het leerlingental van 404. De 
reorganisatie hield in, dat de school aan de Krijtstraat werd gesplitst in twee 
scholen: de openbare lagere school nr. 2 aan de Struisvogelstraat met als 



hoofd G.C.L.J. Renardel de Lavalette en de openbare lagere school nr. 3 aan 
de Krijtstraat onder G.G. van Wagensveld, in 1931 opgevolgd door H.A. van 
der Giezen. 
Elf jaar na de onderwijsreorganisatie volgde er weer een, waarbij was bepaald 
dat de school aan de Krijtstraat geleidelijk zou worden opgeheven. De O.L.S. 
nr. 6 was er toen in gehuisvest, maar slechts voor één jaar, want toen volgde al 
de opheffing. Daarna bevolkten leerlingen van de ULO tijdelijk het gebouw en 
vervolgens die van de O.L.S. nr. 2. Toen de Duitsers in 1941de pas gebouwde 
ULO-school op de hoek van de Boerenstraat en de Zusterstraat vorderden, 
verhuisden de leerlingen weer naar het gebouw aan de Krijtstraat. Na de Bevrij- 
ding betrok het hoofd van de O.L.S. nr. 2 H.M. de Wind met zijn leerlingen het 
gebouw. Zijn opvolgers waren H.J. van Iddekinge (1953),J. Zaanen (1958), G. 
Dutman (1 962), J.A.F. Streithorst ( l  966) en L. Kruiskamp( l  985). 
Ten tijde van het voorlaatste schoolhoofd kreeg de school de naam Schutters- 
school, afgeleid van de Schuttersgracht die langs de Struisvogelstraat stroomt, 
waaraan het achterste gedeelte staat. Voor die verouderde school aan de 
Struisvogelstraat kwam een nieuw schoolgebouw in de plaats en die kreeg de 
naam De Nieuwe Schutter aangemeten. Deze school werd op 2juli 1986geo-
pend. Omdat het ruim 100jaar oude schoolgebouw aan de Krijtstraat met zijn 
vooruitgeschoven ingangspartij voor het onderwijs was afgekeurd, gingen de 
deuren voor leraren en leerlingen dicht. Nadat enige tijd de Artoteek er onder- 
dak kreeg, ging het gebouw dienst doen als ontmoetingscentrum voor de Turkse 
en Griekse gemeenschappen in Gorinchem. 



GORKUMSE BELEVENISSEN 
AFLEVERING 2, MIJN EERSTE VIJF LEVENSJAREN (1931-1936) 

door Jan C.Verdonk 

Welhaast iedere zomer ging ik enkele weken in Gorkum logeren. Vaak mocht 
ik met tante Nel mee. We gingen dan wandelen of ik mocht achter op de fiets 
zitten. 
Op een avond stond tante Nel lange tijd met een jongeman te praten. Later 
hoorde ik dat hij Schouten heette en dat hij Rooms Katholiek was. Dit laatste 
was ook de reden dat de verkering geen voortgang vond omdat er van beide 
zijden bezwaren rezen tegen deze verhouding. Dominee Sundermeijer en Mijn- 
heer Pastoor kwamen er aan te pas. 
Tante Nel die toen ongeveer negentien jaar was had aardige vriendinnen. Er 
was er een bij die ik erg mooi vond. Zij vertelde altijd enthousiaste verhalen over 
kerels die midden in de nacht pogingen deden om door het raam haar slaapka- 
mer binnen te dringen. 
Dit en soortgelijke gesprekken namen zoals begrijpelijk nogal veel tijd in be- 
slag en wanneer het gepraat mij niet meer interesseerde kortte ik de tijd met 
etalages kijken. Eenmaal zag ik een stenen kabouter in de etalage van een 
sigarenwinkel staan, en zoals dat meestal gaat, veel te kort kon ik van deze 
unieke kans, een kabouter van zo dichtbij zien genieten. Het gesprek was 
afgelopen dus hobbelde ik weer aan de hand van tante naar de Hazewindhond- 
straat. 
Eenmaal thuis wilde ik die kabouter nogmaals zien. Was het hier, was het 
daar, werd mij gevraagd, ik kon echter onmogelijk vertellen waar of die etalage 

was. Zodoende heb 
ik mijn wonder- 
kabouter nooit weer 
gezien. 

Op een zondag- 
morgen mocht ik 
met tante mee naar 
de zondagsschool 
in de Lingewijk, 
waar zij zondag- 
schooljuffrouw was. 
Het was een prach- 
tige nieuwe school, 
met mooie rood- 

"Opa en opoe Stad". Foto: Verzameling J.C. Verdonk bruine banken. De 



zon scheen vrolijk op de kinderen die nogal eens omkeken naar die vreemde 
jongen. 
Tante Nel "diende" bij mevrouw Prins, een rijke, vriendelijke oude dame die in 
een mooi huis in de Struisvogelstraat woonde. Verschillende keren ben ik daar 
binnen geweest. In de enigszins donkere salon zakte je diep weg in de tapij- 
ten.-. .. 
Mevr-ouw Prins zag &heel aristocratisch uit, echt zoals een rijke oude dame 
er uit behoort te zien. Zilvergrijs haar, mager en heel vriendelijk ... Ik kreeg altijd 
een lieerlijk stukje cake, welke helder gele lekkernij ik met veel smaak naar 
binncmwerkte. 
Het vvas juist in de crisistijd en de arbeidersgezinnen stonden er maar slecht 
voor. Toch ging ik als een "prins" gekleed, dank zij de goede gaven van me- 

N Prins, en haar dochter, mevrouw Koldam. De kleren die Jan en Wilco 
3m te klein werden kwamen via tante in Hardinxveld terecht. 

Toen de Koldams met vakantie waren ben ik daar ook eens geweest. Het huis 
was i n de Nieuwstad, achter het huis was een mooie tuin waarin lekkere prui- 
men groeiden. Er was ook een marmotje. 
Oom Piet werkte in die tijd een poosje op kopergieterij "Van Wingerden". Hij 
heeft een tijdje een kano gehad en dat vond ik reuze interessant. Toen opoe en 
ik ee ns voor een der havenbruggen moesten wachten kwamen ome Piet en 
een vriend er door peddelen. Ik vond dat prachtig want ik dacht dat al die 
men:;en naar hem stonden te kijken. 
Oom Piet was bestuurslid van de jongelingsvereniging en hij was bevriend met 
de zc men van Ds. Sundermeijer. Op een zomerse zaterdagmiddag stapte ik bij 
ome Piet achter OKI de fiets en reed mee naar S ~ i i k  waar een vriend van hem 
wooride. We werden ontvangen door een 
vriendelijke familie die net met z'n allen 
riem

ad1 I ibonen snijden waren. Ik werd maar 
gelijk ingeschakeld en mocht aan het 
wieltje draaien. 
Oom Piet kreeg verkering met tante 
Jennie. Tante Jennie werkte bij Bruining 
de bloemenwinkel waarvan de etalage 
mij altijd zo diep ontroerde. Zij woonde 
in Oudendijk, aan de overkant, en het 
kon niet anders of ik belandde er ook. Ik 
herinner me alleen nog dat ik er voor het 
eerst geitenmelk heb gedronken. Wan- 
neer ome Piet in het kanaal ging zwem- 
men mocht ik altijd mee. Ik zocht dan 
mosselschelpen. Wanneer tante Jennie 
dan ome Piet zijn rug afdroogde, en het 



tijdstip van huis toe gaan dus naderde, 
had ik al een hele verzameling die na- 
tuurlijk helemaal mee moest. 

Naast het huis van opoe Stad was een 
melkhandel. Vroeger was het een 
boerderij geweest. Er was nog een 
stal, een groep (een mestgoot) en een 
grote hooizolder. Ook was er nog een 
echte ouderwetse zwengelpomp. Hier 
woonde Jaap Dekker, mijn Gorkumse 
buurjongen die al gauw mijn Gorkums 
vriendje werd. Hij is slechts enkele 
keren in Hardinxveld geweest, ik 
kwam minstens twee maal per jaar en 
in de vakanties zelfs weken achter 
elkaar bij hem spelen. 
Onder het vele speelgoed dat Jaap be- 
zat namen de soldaatjes een belang- 
rijke plaats in. Hij had er meer dan 
honderd, voornamelijk tinnen, maar 
later ook veel van elastolin. Verder 
tanks, auto's, landingsvaartuigen en een compleet muziekkorps. 's Zondags 
speelden we ermee op de tegels in de winkel. 
Met Jaap's broer, André en zijn zus Joob en andere kinderen uit de buurt 
speelden we soldaatje. Hoewel ik geen letter kon lezen kwam ik toch in de 
derde klas te zitten, d.w.z. boven op de hooizolder. Soms speelden we in de 
steeg met de andere jongens uit de buurt. Ik herinner me Wim Kreukniet en 
Theo van der Giessen, Bartje Rijnhout, Leen Bruysten en Nico Drieënhuizen. 
Op een keer speelden we hockey in de Knipsteeg. Een der jongens had een 
vliegende hollander. Een wonder van techniek. Er kwam een nichtje van Jaap, 
uit Indië. Willie heette ze. Dat was nog eens iets bijzonders. Ze had een wit 
jurkje aan en ik weet nog hoe ik op slag verliefd op haar werd. 

In de Ariën Brandsteeg woonde Heiltje, een klein meisje, dat ontzaggelijk 
scheel was. Het kind was stil en lief, maar toch had ik een zekere afkeer van 
haar. Ten eerste was ze verre van mooi en ten tweede vond ik de naam Heiltje 
ook erg naar klinken.. . Ik noemde haar toen Heiltje Poepseldun.. 

Op een mooie zomeravond gaf ik in eenuitgelaten vrolijke bui Jaap een vriend- 
schappelijke duw. Hij struikelde en brak zijn arm; ik rende naar binnen en 
barstte in huilen uit. Ome Piet probeerde mij te troosten. Jij kon er toch niets 
aan doen, zei hij. De volgende dagen ging ik trouw op ziekenbezoek. Jaap zat 
in een ruststoel, zijn arm in een groot wit verband. De oude juffrouw Dekker, de 



vrienidelijke grootmoeder van Jaap, zat naast hem en schilde aardappelen. 
Wij b ekeken tijdschriften en nog zie ik een plaatje van de bestorming van de 
BastiIle voor me. Het was heel zacht en zonnig weer. 

Het vvas in de tijd van de Wereld Jamboree in Nederland en de Gorkumse 
padvinders waren actief. Ik herinner me hoe ik met opa Stad op een morgen 
D. .:b-
DUILGn de Waterpoort stond. De veerpont kwam overvol geladen met padvin- 
ders. Er waren ook buitenlanders bij met oranje fez en Arabische hoofd- 
bedekking; prachtig vond ik dat ... 

Sint lNicolaas in Gorkum 

Het 5it.-Nicolaasfeest in Gorkum was altijd weer mooi. 's Avonds klonken de 
liedjes van Zie de maan schijnt en Sinterklaas kapoentje en dan stonden er 
plotseling schoenendozen en andere pakjes met cadeaus in de gang. 
Opa kreeg eens een scheerapparaat. In de zeepbak zat een grote zilveren 
rij ksd aalder. 
Bij Ja ap Dekker werd er wel heel veel werk van gemaakt. Er waren veel kinde- 
ren u it de buurt en natuurlijkwerd ergezongen. 
P r I r l .
UGI\II)p op de deur.. iedereen werd stil.. langzaam ging de deur open en een 
zwarl:e hand kwam door de kier. Meteen was alles ons duidelijk; zwarte Piet 
strooide pepernoten. Met z'n allen doken we op de grond om te graaien en 
mart e Piet maakte van de gelegenheid gebruik om weer te strooien. De peper- - . . -m. 

noteri regenden gewoon op mij neer. In de gang en de winkel maakte hij een 
vrese!lijk lawaai, om weer even geheimzinnig te verdwijnen als hij gekomen 
was. 

en foto's werden met toestemming van de auteur overgenomen uit: Jan C. Verdonk, 
'ven 1(1931-1936). Uitgave in eigen beheer. Deel 1 verscheen in OGV 46. 



De Arkelstraat van de Hoogstraat af gezien met de Kapel, omstreeks 1840 naar een schilder- 
stukje van J.W. Elink Sterk. Verzameling Oud-Gorcum, Stadsarchief Gorinchem. 

1O0 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NED. HERVORMDE GEMEENTE VAN 
GORINCHEM 
Aflevering 8 

door Ds. L. Hoving 

Over de Evangelische gezangen 

Het is destijds zonder twijfel een goede zaak geweest om de kerkzang te 
verrijken met een bundel liederen, naast de intussen opnieuw berijmde psal- 
men (1 775). Nieuwjaarsdag 1807 was het zover dat deze in de kerkdienst werd 
ingevoerd. Maar in een vorige aflevering heb ik al verteld dat niet iedereen in de 
hervormde kerk daarmee zo gelukkig was. In Gorkum viel dat wel mee. Er was 
zelfs sprake van een zeker enthousiasme toen men op initiatief van ds. Mandt 
een zanggezelschap oprichtte, dat zich in de Kapel in de Arkelstraat, begeleid 
door het nieuwe, door hem geschonken orgel, ging oefenen in de nieuwe onbe- 
kende melodieën. Veel van deze gezangen 
konden echter gezongen worden op de wijze 
van bepaalde psalmen. 
We horen maar van één protest, nl. in de 
vergadering van de kerkeraad op 10 decem- 
ber 1823, waarin 3 ouderlingen bezwaar 
maakten tegen de keuze van Markus 
Ravenswaay als diaken, omdat hij niet wilde 
zingen uit de Evangelische Gezangen, maar 
er wordt niet bij vermeld dat hij daarom niet 
gekozen bleef. Later werd dat anders toen 
na 1834, het jaar waarin de z.g. Afschei- 
ding ontstond onder leiding van ds. Hendrik 
de Cock van Ulrum. Daaraan hoop ik een 
apart hoofdstuk te wijden. Adrianus Mandt (1 739-1 807), predikant 
Het lijkt mij echter de moeite waard om, los te Gorinchem van 1791 tot 1807 

van de beweging van de Afscheiding, eens aandacht te schenken aan de in- 
houd van de Evangelische Gezangen. Waren die in dat opzicht werkelijk een 
verrijking? Tot op zekere hoogte ongetwijfeld, als we bedenken dat het daarbij 
ging om liederen, waarvan de teksten merendeels door het nieuwe testament 
waren geïnspireerd. Tenslotte had men in de Nederduyts Gereformeerde kerk 
vrijwel alleen maar psalmen gezongen met enkele berijmde lofzangen van bij- 
belse teksten als die van Maria, Zacharias, Simeon, het gebed des Heeren, de 
Artikelen des geloofs en een paar bedezangen bestemd vóór en na het eten, 
een morgen- en avondzang; maar hoe dikwijlszouden die zijn gebruikt? In feite 
zijn de psalmen alle oudtestamentische liederen van het joodse volk, ook al 



zijn vele lof-, klaag-, bedezangen en met name ook enkele Messiaans ge- 
kleurde liederen (Psalm 72:2: De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig 
recht!) zeer wel in de christelijke kerk te gebruiken. 
Toch werd het ontbreken van echt christelijke liederen meer en meer als een 
gemis gevoeld. Wij moeten het besluit om de liederenschat ten gebruike bij de 
eredienst in de Hervormde Kerk in dit opzicht uit te breiden dus ook zonder 
meer als positief beoordelen. 
In de Evang. Lutherse kerk is men vanaf het begin een heel wat betere weg 
ingeslagen. Luther zelf heeft menig lied geschreven. Hij had gevoel voor poë- 
zie. Calvijn was meer een denker. Van hem is mij althans geen lied bekend. 
Een manco dat op zeker ogenblik ingehaald moest worden. 

In 1806 was het dus zover, ook al hebben we tijdens de bespreking van de 
periode dat Hattemisten (Capellisten), Herrnhutters en Oefenaars bijeenkwa- 
men, buiten de officiële Godsdiensten, wel al bemerkt dat het gewone volk op 
dit punt soms eigen wegen ging. Maar als we in onze tijd de nieuw ingevoerde 
gezangenbundel van 1806 eens doornemen, blijkt al heel spoedig dat hij toch 
wel zeer het stempel droeg van de tijd, waarin hij werd ingevoerd. Wat het 
taalgebruik betreft is dat vanzelfsprekend, maar ook inhoudelijk is het duidelijk 
dat de theologie van eind 18e en begin 19e eeuw, wat simpel samengevat in de 
trits God, deugd en onsterfelijkheid, daarin een grote invloed uitoefende. 
Zeker, tal van liederen betekenden een grote verrijking, die ik in mijn jonge 
jaren dan ook met overtuiging heb meegezongen in de kerkdiensten. Zelfs in 
het in 1973 ingevoerde Liedboek voorde Kerken zijn nog verschillende liede- 
ren uit die geheel verouderde en onverantwoorde uitgave overgenomen. Maar 
het is niet moeilijk heel andere geluiden te vinden. 
Wat moeten we denken van Gezang 78, dat begint met de regels: Komt 
Christ'nen, komt met woord en daad, dat, wie de ware godsvrucht smaad, een 
Christen zonder huichelarij, altijd de beste burger zij. Of wanneer we Gez. 
177:5 lezen: Stedelingen! Looft den Heer! Hoopt op d' oude welvaart weer. 
Voor den koopman druk vertier, nering voor den winkelier, bezigheid voor hand- 
werkslieden. En, voor schamel armen, brood. God, die ons den vree gebood, 
wil zijn heil daarin gebieden ? 
Met opzet heb ik hier een paar uitzonderlijke voorbeelden aangehaald, waar- 
van ik bij het doornemen van het exemplaar dat ik uit de erfenis van onze 
ouders nog in mijn boekenkast heb staan, gewoon geschrokken ben. Maar 
wie deze bundel echt eens doorneemt komt veelvuldig regels of woorden te- 
gen, die wij toch niet passend vinden in het gezangenboek van de kerk, maar 
die wel iets weergeven van de geest destijds, waarin deze woorden of uitdruk- 
kingen gebezigd werden. 
De wereld wordt veelvuldig geschilderd als een tranen- ofjammerdal! (24,26 
e.a.). Maar de mens moet tevreden zijn met zijn lot (28), en als sterveling zijn 
waarde gevoelen (3l),want zijn hart is veel te groot voor de aarde, hij leeft voor 



de eeuwigheid, dus hoog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het 
niet (43); hij moet vasthouden aan geloof aan God, aan deugd en eeuwig leven 
(53); 't lichaam moog verderven, hij weet dat God na 't sterven, 't heerlijk 
wedergeeft (57). Daarbij wordt Jezus steeds ten voorbeeld gegeven hetgeen 
betekent: berusting, arbeidzaamheid, leed geduldig dragen, reinheid, kuisheid, 
matigheid in levenswandel, geen dartelheid of lekkernij (62). De mens blijft 
een worm een Adamskind (64); wel hem, die zich verstandig draagt, waar d' 
armoe zit te kwijnen (72). In het volgende lied vinden we een oproep tot 
waakzaamheid, bestaande uit bedachtzaamheid, bedaardheid, bescheiden- 
heid, matigheid en goede werken (73). Jezus roept ons op tot de eeuwigheid: 
wat zwoegt g' o mensch! naar goud of eer, daar gij in Jezus reine leer, den 
grootsten schat bezit op aarde (89). Nooit viel mijn Heiland kruis te zwaar, hoe 
drukkend dan dat kruis ook waar,. .och volgde ik steeds dat voorbeeld na, dat 
voorbeeldzonder wederga (1 32). Ik zal het hierbij laten. 

Het centrale begrip in het evangelie: het Koninkrijk Gods wordt versmald tot 
een individualistisch hemel- en onsterfelijkheidsgeloof. En onze aardse op- 
dracht is allereerst een deugdzaam leven, waarin weliswaar naastenliefde, liefde 
tot de vijand, maar ook vooral strijd voorbraafheid, tegen bedrog en spilzucht, 
het bewaren van de tong voor tegenspreken (61 ), voor vlijt in eigen werk, het 
doven van Y onedel vuur van wrok, partijschap en vleierij, als mens en burger 
de steun zijn van de maatschappij (78) beklemtoond wordt. Maar over gerech- 
tigheid wordt niet gesproken, ofschoon Jezus in het evangelie als belangrijkste 
taak stelt: Zoekt eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u 
bovendien geschonken worden (Mattheus 6: 33). 
Soms vinden wij liederen, die meer op een op rijm gestelde dogmatiek lijken 
dan op een met overtuiging spontaan te zingen lied. Met name wanneer ze ons 
wil herinneren aan het aan het kruis volbrachte zoenoffer dat ons van onze 
schulden bevrijdt en op weg leidt naar een leven van hernieuwde dankbaarheid, 
waarbij Jezus ons ten voorbeeld wordt gesteld (32,37). Ook valt ons meer dan 
eens de lengte van de liederen op, waarbij we moeten bedenken dat er bij het 
zingen, evenals bij de psalmen, regelmatig sprake was van z.g. pauzes of 
tussenzangen, waarbij de gemeente even op adem kon komen en de organist 
deze gelegenheid benutte te vullen met orgelspel (46,61,62). 
Veel liederen waren ook bestemd om te gebruiken bij bijzondere gelegenhe- 
den als doop, avondmaal, geloofsbelijdenis. Het kerkelijk jaar speelt vanzelf- 
sprekend een belangrijke rol bij de volgorde van de liederen. Maar ook de 
wisseling der seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Zelfs voor uitzonder- 
lijke omstandigheden kan men liederen vinden: bij oogst, overvloedige regen, 
grote droogte, storm en watersnood, oorlog en vrede. Aan het slot komen de 
gezangen die betrekking hebben op dood en eeuwig leven, waarin de overtui- 
ging dat Jezus dan zijn woord zal staven dat Hijbeheerst het stof der graven; 
wie in Hem gelooft, verbeidt Leven en onsterfelijkheid zodat de mens met 
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schudt of zelfs in de lach schiet misschien. 
Ruim een halve eeuw later was men al aan een uitbreiding toe, door aan de 
bestaande bundel een z.g. Vervolgbundel toe te voegen (1866). Van een echte 
vernieuwing kunnen we bij deze vervolgbundel niet spreken. Toch vinden we 
onder deze 5 80 gezangen ook een aantal, die een welkome vermeerdering 
hebben betekend, waarvan ook ruim een vijfde deel in het Liedboek voor de 
Kerken is opgenomen. In mijn herinnering werd door predikanten destijds toch 
wel dikwijls juist van gezangen uit deze bundel gebruik gemaakt. 
Waren ze iets meer strijdbaar van toon? Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit 
de doôn en Christus zal over u lichten, of Wees gegroet, gij eersteling der 
dagen, morgen der verrijzenis! 
Wat minder overdreven gevoelig als het persoonlijk geloofsbeleven onder woor- 
den werd gebracht? Uzij altijd, mijn hart gewijd, o God van liefd'en zegen! of 
Laat m' in u blijven, groeien, bloeien, o Heiland, die de wijnstok zijt! Wat 
minder op de hemel en meer op de aarde en kerk gericht? Behoed uw kerk, 
zet uit, o God, haar palen of Wachter, op de heilge muren, wachter wijkt nog 
niet de nacht? I k doe maar een greep. 
Beter kan ik mijn leermeester prof. G. van der Leeuw aanhalen uit het Hand- 
boek voor den Eeredienst als hij schrijft: Erkomen schone, een enkele maal 
zelfs voortreffelijke liederen in voor, vooral daar, waar dichters en componisten 
aansluiting hebben gezocht aan Bijbel of hymnische traditie ... Vele melo- 
dieën zijn slap, sentimenteel of althans weinig karakteristiek. Vele teksten 
zijn slecht en niet weinige verraden al te zeer hun herkomst uit rationalistische 
en piëtistische sfeer. Maar dit alles is niet het voornaamste. Het grote be- 
zwaar tegen onze beide bundels (tegen den Ven/olgbundel trouwens in veel 
minder mate dan tegen de oude Gezangen) is hun gebrek aan oecumeniciteit.. . 



noch met het oude Kerklied noch met het nieuwere (de vervolgbundel L.H.) is 
behoorlijk gerekend.. . Het Nederlandsche geestelijk lied vermocht bijna al- 
leen in vertegenwoordigers van een weinig krachtige periode onzer letteren in 
de bundels door te dringen. Men zal inonze Gezangen wel Feith, Van Alphen, 
Beets en Ten Kate, maar niet Vondel, Camphuysen, Luyken en onze onvol- 
prezen Valeriuszangen, en hoogstens Lodensteyn, Sluiter en Bilderdijk vin- 
den. Van nieuwere dichters, als Gezelle, is natuurlijk helemaal geen sprake! ' 
Deze woorden werden geschreven in het begin van de dertiger jaren. In 1938 
verscheen er een nieuw kerkboek met de psalmen nog in de oude berijming, 
maar wat de melodieën betreft is het ritme door wisselende maatcijfers aange- 
duid. De Gezangenbundel volgt het kerkelijk jaar, met daarnaast rubrieken 
voor bijzondere tijden en gelegenheden. Wat de melodieën betreft genoteerd in 
het oorspronkelijk ritme. Wanneer ik dit hier op papier zet, denk ik met veel 
genoegen terug aan, hoe we na het verschijnen van dit kerkboek, in de uren die 
ons restten, na afloop van de colleges, als theologische studenten in één der 
vertrekken van het Universiteitsgebouw in Groningen, onder leiding van prof. 
Van der Leeuw ons geoefend hebben in het zingen van diverse wat meer onbe- 
kende melodieën uit deze bundel, die we, na het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog, met onze eerste gemeenten zouden gaan zingen. Dat er bijna 
25 jaar na zijn plotselinge dood (1951) samen met vrijwel alle protestantse 
kerken nog eens een nieuw Liedboek voor de Kerken zou verschijnen met 
nieuwe psalmberijming en bijna 500 gezangen, waaraan niet alleen theologen, 
maar tal van dichters en musici hun medewerking hadden gegeven, zou hem 
alleen maar bijzonder verheugd hebben! 

De Afscheiding 

In deze aflevering neem ik u, om te beginnen, mee naar het hoge noorden van 
ons land, naar Groningen dus, en wel naar het meest noordelijke deel van die 
provincie, waar het landschap gekenmerkt wordt door de wijde, open vlakte 
van vruchtbare kleigrond, met hier en daar verstrooid een aantal statige boer- 
derijen, vaak omringd door hoge iepen. En in de verte soms de contouren van 
een kieidorp, waarvan de toren, vaak met zadeldak of spits, uitsteekt boven de 
daaromheen weggedoken woningen van de bevolking, die daar haar brood vindt. 
Zo was het zeker nog aan het begin van de 19e eeuw. De geestelijke kaart 
werd geheel bepaald door de Hervormde Kerk, met zo hier en daar een aantal 
doopsgezinden, die bijeen kwamen in een Vermaning of ruime voorkamer van 
een huis van gelijkgezinden, maar die broederlijk samenleefden met de over- 
grote meerderheid van de bevolking. 
Toch was het al in de 18e eeuw niet alles zo harmonieus, als het aan de 
buitenkant, met name in de grote kerk, wel leek. Men had weliswaar ook hier, 
evenals in Holland, voetiaanse en coccejaanse predikanten. In de grotere dor- 



pen waar men soms twee predikantsplaatsen had (Loppersum bijv.) kon men 
evenals in Gorkum, beide stromingen bevredigen door elk deel van de ge- 
meente haar eigen modaliteit te gunnen bij de predikantsberoeping. Veel moei- 
lijker werd het toen ook hier een derde stroming, nl. het piëtisme, haar invloed 
begon te krijgen, voornamelijk in de kring van de minder ontwikkelde lagen der 
bevolking. In dat verband moet ik hierwijzen op de belangstelling, die er hier en 
daar groeide voor de gedachten van een hervormd predikant van Midwolda, 
gelegen in het uiterste oosten van het Groningerland, genaamd Wilhelmus 
Schortinghuis (1700-1 750), die de schrijver was van het boek Het Innige Chris- 
tendom, dat een soort bijbel werd naast, of misschien mag ik zelfs zeggen, 
meer dan de bijbel, voor piëtistisch aangelegde vromen. De omvang van dit 
boek doet inderdaad zelfs aan de Bijbel denken. 
Het boek bevat een aantal Zamensprakentussen een viertal personen, aange- 
duid als geoefende, begenadigde, kleyngelovige en onbegenadigde. De schrijver 
veroordeelt de letterkennisvan vele gelovigen (daaronder zeker ook veel predi- 
kanten) en probeert mede aan de hand van tal van vrij willekeurig bijeengezochte 
bijbelteksten, zijn lezers in te leiden tot de ware, innige, bevindelijke kennis 
van het Christendom. Uitvoerig spreekt hij over de gestalten van de christen, 
waaronder hij de gesteldheden verstond tijdens de ervaringen van Gods ge- 
nade, en stelde daarnaast de ongestalten,waarin zijn lezers hun matheid en 
aanvechtingen konden herkennen. Even verder stelt hij daarop dat de dierbare 
gestalten Gods gaven zijn en de mens op grond daarvan niet moet menen iets 
te sijn, iets te hebben ofiets selfs te kunnen. Daardoor leerde hij de dierbare 
vyf Nieten by eygene bevindinge enigssinds kennen en practizeren: ik wil niet; 
ik kan niet; ik weet niet; ik heb niet en ik deug niet. Deze opsomming wekte 
lachlust maar vooral ook ergernis, allicht bij die predikanten over wie 
Schortinghuis afkeurend geoordeeld had en die de godsdienst als bron van 
zedelijke vernieuwing beschouwden. Maar sloegen aan bij diegenen die het in 
de kerkdiensten te geleerd en te onpersoonlijk vonden gaan.' 
Het boek van Schortinghuis staat in mijn kast. Ik mocht het, jaren geleden, 
met nog enkele andere oude commentaren, meenemen, toen het reeds bij de 
rommel van een verhuizing aan de kant van de weg lag om opgehaald te wor- 
den door een wagen van de gemeentereiniging. 
De naam van het boekvan Schortinghuis was mij bekend uit een overzicht van 
de geschiedenis van de Hervormde Kerk van mijn hoogleraar in die weten- 
schap. Ik had er ook wel eens in gelezen, maar vond het maar gezeur, waar- 
door ik niet geboeid werd. 
Maar nu ik vele jaren later mij begon te verdiepen in de geschiedenis van de 
Hervormde Gemeente van Gorkum, kon ik er niet omheen het weer uit mijn 
kast te halen en er nog eens opnieuw in te gaan lezen. Niet doordat ik er direct 
mee geconfronteerd werd door het geestelijk leven van de Hervormde Gemeente 
van Gorkum zelf. Alleen indirect. Via de ontwikkeling van het kerkelijk leven in 



P. Hofstede de Groot (I.) en Hendrik de Cock. Uit: H .  Algra, Het wonder van de 79e eeuw, 1976 

het noorden van ons land kwam ik Schortinghuis weer tegen. Om precies te 
zijn door het ontstaan van de Afscheiding in de Hervormde Gemeente van 
Ulrum, noord-west Groningen dus. 
Maar eerst iets over de Hervormde Gemeente van Ulrum. Daar werkte van 
1826-1 829 als hervormd predikant dr. Hofstede de Groot (1802-1886), die ech- 
ter drie jaar later al werd benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit te Gronin- 
gen en daar met nog een paar jonge geestverwanten de grondslag legde van 
de z.g. Groninger richting, ook wel de evangelische richting genoemd. Samen 
met anderen ontstond in 1835een godgeleerd gezelschap, dat twee jaar later 
de uitgave van het veelgelezen tijdschrifi Waarheid in Liefde begon ... Volko-
men verheven boven de vrees voor het verwijt van heterodoxie, die zo velen 
beknelde, liet zij (de Groninger richting, L.H .) alles, wat zij verouderd achtte, 
varen en arbeidde aan de opbouwing van een godgeleerd systeem, waarvan de 
christologie basis en uitgangspunt was.. .Zij hebben een geheelgeslacht van 
flinke, practische en verlichte predikanten gevormd, die vooral in de Noorde- 
lijke provinciën, maar ook elders hun gemeenten bewaarden voor dweepzucht 
en separati~me.~ 
Met name De Groot stond in het volle leven in kerk en maatschappij. Hij 
begon volksvoorlezingen te houden over de opvoeding des menschdoms door 
God tot op de komst van Jezus Christus. Hij heefi zich ook actief bezigge- 
houden met de zending, de bijbelgenootschappen, drankbestrijding, armen- 
verzorging door vrouwen, wegens zijn grote belangstelling voor opvoeding en 
onderwijs was hijjarenlang (honorair)schoolopziener. Het is bijna niet te gelo- 
ven dat in Ulrum Dr. Hofstede de Groot werd opgevolgd door ds. Hendrik de 
Cock, die daar zelfs door zijn, slechts een jaar oudere, maar intussen hoog- 
geleerd geworden, studiegenoot Hofstede in zijn ambt werd bevestigd. De Cock 



had zijn eerste ervaringen opgedaan als voorganger in de hervormde gemeen- 
ten van Eppenhuizen en Noordlaren. Hij was, als zoon van een welgestelde 
hereboer uit Veendam, toch ook niet voorbestemd, zou je zeggen, om het in 
Ulrum op te nemen voor de kleine luyden, die er ook daar, naast de grote 
boeren, zeker waren. 
Arbeiders.. .je ziet ze op hun knieën op een rij, over de voor bieten ingezaaide 
bouwlanden, kruipen voor hun schamel loon. Vaste uren, waarop ze het werk 
konden neerleggen, waren er toen ook nog nauwelijks. Alleen de weersom- 
standigheden bepaalden de werkzaamheden op het land. Maar in de grote 
schuren werd onder andere ook gedorst. In het Nieuw Groninger Woorden- 
boekvan K.  ter Laan vinden we niet alleen de uitdrukkingen voor al deze werk- 
zaamheden, maar soms ook de illustraties. Het stof drong soms door tot in je 
longen! Als je begon te hoesten kon dit een voorteken zijn van erger. Veel 
arbeiders werden niet oud. Boeren trouwens ook niet altijd. Maar zij lieten de 
perfester komen uit de Stad. Dat kon soms helpen. 
In die wereld had ook ds. Hofstede de Groot gewerkt. Maar hij had waarschijn- 
lijk toch wel veel tijd doorgebracht in zijn studeerkamer. Toch niet alleen, want 
hij wist heel goed dat er in zijn gemeente niet alleen mensen waren die met 
instemming naar zijn zondagse preken luisterden, maar ook aanhangers van 
Schortinghuis, die elkaar opzochten in hun nederige huizen. Zijn opvolger had 
hij ook wel op de hoogte gebracht met het bestaan van wat meer op de oude 
Dordtse leer gegronde particularisme. Maar De Cock was rechtzinnig en van 
de gereformeerde belijdenis toen nog weinig op de hoogte. Deze leerde hij 
echter bij de bevindelijke gelovigen in Ulrum kennen, uit wier kring een eenvou- 
dige man, die zich verbaasde over de vaart en de vorderingen van zovelen op 
het pad der deugd, zei: en ik, als ik maar als een slak in de hemel mag 
kruipen. Deze toon maakte een diepe indruk op hem. Verder leerde hij bij een 
oudere collega de Institutie van Calvijn kennen. Een derde invloed in deze 
richting onderging hij van mensen uit de z.g. Reveilkring 4. Het is een diepe 
teleurstelling geweest voor zijn bevestiger dat zijn vroegere studiemakker die 
kant opging. In zijn eerste brief aan hem (14110 1832) schreef hij: De Cock, de 
Cock, hoe diep, diep, zijt gij gevallen, en hoe donker is mij Gods raad, dat 
zulk een leer in de gemeente, die eens de mijne was, nu wordt verkondigd 5. 
Hij herinnerde zich heel goed, aldus Hofstede de Groot's biograaf Heerspink 
hoe hem op zekere Zondag eenige eigenwijze gemeenteleden een bezoek 
brachten met boeken van Brakel, Smytegeld, Hellenbroek en Schortinghuis 
onder den arm, en zeiden, dat dominé wel goed preekte, maar dat het toch 
nog stichtelijker zou zijn, als dominé zijne preeken halen wilde uit boeken, 
zoals zij die bij zich hadden en wel aan dominé geven wilden. De Groot zeide, 
dat hij die boeken wel kende, maar dat hij uit een veel ouder, kostelijker boek 
preekte. Toen de keurmeesters daarvan niets begrepen liep De Groot naar de 
studeerkamer en kwam terug met een Statenbijbel en zei, dat hij uit dat oude 



boek zijne preeken haalde. Toen de steunpilaren der Kerk, beschaamd ge- 
maakt, afdropen, barstte De Groot kort daarna ingeweldig lachen uit 6. 

Het is door dit voorval wel duidelijk dat die kleine luyden uit Ulrum door Hof- 
stede niet erg serieus genomen werden. Hadden ze daartoe al wel eens aan- 
leiding gegeven? Of kende hij de pappenheimers van Schortinghuis en diens 
geestverwanten al zo goed dat hij ze daarom zo slagvaardig te woord kon 
staan, met de Statenbijbel nog wel? Die toch op elke bladzijde ook wordt 
aangehaald in het boek van Schortinghuis? In de kerkgeschiedenis staat 
Cornelis Hofstede de Groot bekend als een dusdanig theoloog van formaat, 
dat we veilig kunnen aannemen dat hij met de inhoud van de hem aangeboden 
lectuur zeer wel op de hoogte was. Maar wat was het dan wat hem in die 
boeken, die hem zo royaal werden aangeboden, niet zo erg beviel? 
Bij de bestudering van de achtergronden van de Afscheiding vroeg ik mij af of ik 
destijds, om een antwoord op die vraag te geven, het bekende boek van 
Schortinghuis niet al te gauw weer in de kast had gezet! Ik ben daarom op- 
nieuw, en nu eigenlijk voor 't eerst, mij gaan verdiepen in Het Innige Christen- 
dom, in de 3e druk uit 1742 (voortaan geciteerd als I.C.). 
Ik heb er nogal wat in gelezen. Soms ontdekte ik er uitspraken in die in mijn 
oren nogal vrijzinnig klonken, bijv. wanneer ik hem dikwijls als zijn overtuiging 
hoorde uitspreken dat we de bijbel niet alleen letterlijk, maar bovenal geestelijk 
moesten verstaan. Hij gebruikt daarvoor op zeker ogenblik een kostelijk beeld: 
je kunt als je een brokje honing wordt aangereikt onmogelijk de heerlijke smaak 
proeven, als je het alleen maar in de vingers vasthoudt; je moet het opeten, 
m.a.w. het moet je echt iets doen, anders gaat de werkelijke betekenis en 
waarde aan je voorbij (I.C. p. 13). Of: je moet de waarheden Gods innerlijk als 
eene waarheid in het binnenste genieten en met een heilige wandel bevestigen 
(I.C. p. 9/10). 
Hij heeft een hekel aan die arme sleur/ boeW hooft en hersenbidderd die 
onbequaam sijn/om sig voor de gemeynte vry en ruim/na een ieders gestalte 
en toestandhit te laten in het openbaar bidden/ om dat hun de geest der 
genade ontbreekt. 
Die óf een stomme liturgie en gebede boek van koude woorden/óf een eygen 
opgemaakt formulier met eenen kouden adem hene rabbelen en citeert daar- 
bij het woord van Tertullianus: wy Christenen bidden uit geene stomme boe- 
ken, maar uit de borst (I.C. p. 129). 
Maar de bevindelijkheid heeft niet alleen doorslaggevende betekenis in dit op- 
zicht, veeleer speelt die ook een overheersende rol in het hele geloofsleven, 
wanneer we hem in de persoon van de geoefende veel later tot de Onbegena- 
digde, die zich verwondert over de onbegrijpelijke liefde van Christus dat die 
voorons arme sondaren heeft willen lijden en sterven, horen antwoorden: Gij 
spreekt alsof gy een begunstiger dier wangevoelende menschen waard/die 
willen dat Christus voor alle menschen gestorven is/daar immers het woord en 



Mijn kleermaker . Uit: 
C.E. van Koets veld, 
De pastorie te hAast-
land. 

de leere van onse kerck segtldat sijn lijden/ dood en heylverdiensten alleen 
bepaaldelijk tot voldoening en versoening is voor syn gemeynte, syn volk, ja 
een eygen volk, voor syn schapen. Waarom de Heylant betuigt: Ik bidde niet 
voor de wereld: maar voor diegeene, die gy my gegeven hebt (I .C. p. 369). 
Wij vragen ons af, naar aanleiding van deze woorden: wat is hier aan de hand 
bij deze piëtistische theoloog, die zich distantieert van de wangevoelende 
menschen, die willen dat Christus vooralle menschen gestotven is, doch blijk- 
baar alleen voor hen die gelijk de apostel Paulus door een bevindelijke beke- 
ring is gaan behoren tot zijn gemeente, zijn volk (I.C. p. 92). Hoe durven we 
dan nog ons houvast te vinden in de bekende uitspraak uit het Johannes Evan- 
gelie (3:16): Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft, opdat een iederdie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven hebbe? 
Niet het geloof, maar de bevindelijke bekering is hier de grond, waarop de 
zekerheid van tot de gemeente van Christus te behoren is gebouwd. Tot welke 
uitwassen dit kan leiden hebben we reeds kunnen constateren bij de bespre- 
king van de preken van ds. Groenewegen van Werkendam in één der vorige 
afleveringen. Nog duidelijker worden we er aan herinnerd in een hoofdstuk van 



het bekende boek van ds. C.E. van Koetsveld Schetsen uit de pastorie te 
Mastland 6,  dat handelt over Mijn kleermaker en mijn smid. Beide figuren 
vertegenwoordigen het bevindelijke Christendom, maar de één, de kleermaker 
is een femelaar en nog meer zijn vrouw; de ander, de smid is een oprechte 
worstelaar, die wel eens wat mist in de prediking, maar klagen? nee, een ieder 
klage over zichzelf' 
Zag Cornelis Hofstede de Groot de gevaren van de omkeer in het denken van 
zijn opvolger? Had hij er wellicht al iets van meegemaakt bij enkele van zijn 
gemeenteleden in Ulrum zelf, of van horen zeggen in de buurt? Kende hij ook 
maar niet al te goed door zijn studie de gevaren verbonden aan de uitverkiezings- 
leer van Calvijn, die tot particularisme en uiteindelijk tot separatisme leidden? 
Ik had mij voorgenomen het geschiedverhaal over de Afscheiding, speciaal in 
Gorkum, te behandelen. Toch moeten we daarvoor nog even in Ulrum blijven. 
Toen De Cock zijn eigen weg ging, kreeg hij aanhang. Niet alleen ter plaatse, 
maar ook van buiten zijn eigen gemeente om kinderen te dopen. Daarvoor 
moest toestemming gegeven worden door de kerkeraad van de woonplaats 
van de ouders. De Cock was weldra zo ver dat hij geen moeite had met de 
overtreding van de regels van de in zijn ogen valse kerk. Dat hij bezwaren had 
tegen de in 1807 ingevoerde evangelische gezangenbundel, daarin kan ik, ge- 
let op mijn gegeven bespreking, meevoelen, ofschoon er toch ook liederen in 
staan, die zeer goed te gebruiken waren. Hij had in elk geval volop de gelegen- 
heid om uit dit aantal liederen te kiezen om te voldoen aan de verplichting in 
elke dienst één gezang te laten zingen. Maar hij typeerde ze zonder meer als 
192Sireense minneliederen, geschikt om een valsche leugenleer in te voeren 
en later zelfs in een pamflet als algemeene hoereliederen en de hervormde 
predikanten als snoode Achitofels van de Afschuwelijke kalverdienst des vnjen 
wils '. Het oordeel over het gebruik van dergelijke taal laat ik graag aan het 
oordeel van mijn lezers over. 
De kwestie van de doop van kinderen buiten eigen gemeente, kwam hem wel- 
dra op een schorsing uit zijn ambt te staan. Ik zal hieromtrent niet in details 
treden. Men kan dit verdere verloop vinden in praktisch elk boek over de Neder- 
landse kerkgeschiedenis8 
Wel moet ik hier vermelden dat hij bij zijn optreden nogal gesterkt werd door 
een man, die we op zeker ogenblik ook in Gorkum aantreffen, nl. ds. H.P. 
Scholte, predikant in Doeveren (ten westen van Heusden), die al heel snel, 
toen hem de affaire De Cock uit Ulrum bekend werd, hem ging schrijven en 
zelfs opzoeken. Duidelijk wakkerde hij De Cock aan door te zetten. Misschien 
mogen we zelfs zeggen dat mede door zijn invloed de zaak De Cock op de 
spits gedreven werd. Nadat hij bij zijn bezoek aan De Cock op zondagmiddag 
in de buitenlucht voor hem gepreekt had (n.b. over Jesaja 8: 11-15), vertrok hij 
met het idee dat De Cock nog een laatste beroep zou willen doen op de 
koning. 



Dat gebeurde echter niet, doch hij deelde daarentegen op de avond daarna 
met instemming van zijn kerkeraad mee dat hij een Acte van Afscheiding of 
Wederkering had opgesteld, die door de kerkeraad bestaande uit 2 ouderlin-
gen en 3 diakenen getekend werd en de dag daarop ook door de meerderheid 
van de gemeenteleden: 137 personen. Het was.. . in hoofdzaak de 'gewone 
man', die te Ulrum de Acte ondertekende. Misschien kan in sommige opzich- 
ten gesproken worden van de 'mindere'man 
Heel naïef hadden De Cock en zijn medestanders gedacht dat zij bij het zich 
afscheiden van de valse Hervormde Kerk: hun kerkgebouw in die scheiding 
zouden behouden. Dat werd echter een ernstige tegenvaller. 
De gebeurtenissen, die zich afspeelden in het hoge noorden van ons land, 
bleven ook in andere delen van de kerk niet onopgemerkt. De Synode liet op 
zeker ogenblik een schrijven uitgaan aan de kerkeraden, dat ook genotuleerd 
werd in de boeken van de hervormde gemeente van Gorkum, d.d. 2519 1834 
(d.w.z.dus nog vóór de Acte van Afscheiding en Wederkering op 13 oktober 
1834getekend werd in Ulrum). 
Men richtte zich daarin tot al de leeraren en gemeenten in de Vaderlandse 
kerk. Men voelde zich gedrongen alle predikanten en inzonderheid de jonge- 
ren onder hen liefderijk op te wekken en broederlijk te vermanen in hun open- 
baar en bijzonder onderwijs zich met bedachtzaamheid te onthouden van al- 
les wat de zuiverheid hunner belijdenis en Evangelieprediking enigszins in 
verdenking zoude kunnen brengen of zelfs aanleiding zou kunnen geven dat 
dezelve, en om hunnentwil ook het gehele lighaam der Leeraren, door 
onverstandigen miskend en veracht en door kwaadwilligen belasterd worden. 
Te gel i j  kertijd vermaande zij alle gemeentelijke, klassikale en provinciale kerk- 
besturen en nodigt dezelve uit om met verdubbelde aandacht toe te zien, 
zoowel ter eenerzijde op het gedrag der Leeraren, als ter andere zijde op alle 
woelingen van onruststokers en geheime opruyers of openbare plagers zonder 
genoegzamen grond, ten einde het misverstand der laatste door bedaard on- 
d e w s  en ernstige en liefderijke vermaning, onder Gods zegen worde wegge- 
nomen en de moedwil en scheurziekte der eerstgenoemden, door tijdge en 
gepaste aanwending der kerkelijke tucht na voorafgaande broederlijke verma- 
ning, beteugeld, en zo mogelijk uit ons midden geweerd worde. 
De Heer der Kerke bevestige al de Leeraren en Gemeenten in ons allerheiligst 
geloof en beware bij het Nederlandschen Hervormde Kerkgenootschap den 
geest der liefde en des vredes. Hij zelf heilige ons in de waarheid. Zijn woord is 
de waarheid. 

De Alg. Synode v.n. H. H. Donker Curtius, president 
J.J. Dermont, Secretaris 

Na voorlezing werd dit schrijven volgens de notulen voor kennisgeving aange- 
nomen. Blijkbaar maakte men zich nog geen zorgen over de mogelijkheid dat 
de Afscheiding, ofschoon in die synodale brief nog niet als voldongen feit aan 



de orde, ook gevolgen zou hebben in ei- 
gen omgeving. Wij denken daarbij natuur- 
lijk aan de instemming met wat daarbo- 
ven in Ulrum gebeurde, van de zijde van 
ds. Scholte van Doeveren en kort daarna 
van ds. Gezelle Meerburg uit Almkerk. 
Mogelijk was het nog nauwelijks tot 
Gorkum doorgedrongen wat zich daar in 
hervormde kring afspeelde. 
Op 15 februari werd vastgesteld dat de 
Synode besloten had elke 10 jaren een 
telling der lidmaten te doen houden, te 
beginnen met 1835. Helaas wordt ons over 
het resultaat niets meegedeeld. Maar dan 
gaat het beginnen! 
19 april 1835 kwam er een brief binnen 

Ds. H.P. Scholte, predikant van Doeveren van A.J.C. ten Hagen, wonend in de 
en Genderen Gasthuisstraat, koopman, later zonder 
beroep, met verzoek om attestatie naar elders, daar hij zich niet langer met 
het tegenwoordige kerkbestuur kon verenigen. Wat bewoog deze man? Ging 
hij verhuizen? Men besloot hem een bewijs van lidmaatschap te geven. 
9 juni d.a.v.: brief van L. v. Bergeijk, J. v. Bergeijk-Koejemans en A.M. v. Bergeijk 
met opzegging van lidmaatschap, dewijl het hervormd kerkbestuur zich niet 
aan de voorvaderlijke geloofsbelijdenis en bepalingen gehouden acht. Gasthuis- 
straat Winkelier. 
25 juni 1835: brief van J.M.J. de Rouville en H.H. de Rouville met verzoek dat 
hun namen uit het boek der hervormden, ook die van de kinderen zou worden 
uitgedaan. Beroep winkelier, splitter loterij. 
14 juli 1835: brief van A. Hasselman en E. Hasselman, geb. v.d. Boogaard en 
W.L. Hasselman behelzende hun afscheiding v.h. Hervormd Kerkbestuur en 
Herv. Kerkgenootschap, met het verzoek om voor zichzelve als voor hun nog 
onmondige kinderen uit het doopboek te worden geschrapt. Zeepzieder en 
winkelier. 
Vervolgens drie brieven, met hetzelfde verzoek, aan preses en scriba gericht 
van Lucas van der Linde, Hendrika Melgers, huisvrouw van G. Kraaiveld en van 
Jan Eckhardt. 
De vergadering besloot van dit een en ander aan het classicaal bestuur van 
Dordrecht bericht te geven en inlichtingen te vragen hoe in dezen te handelen, 
vooral of dit het geraden oordeelde de namen der afgescheidenen van de predik- 
stoel aan de gemeente bekend te maken. 
In september kwam nog weer een brief van de fam. Van Merkom-Vastenhoud 
binnen met bericht van afscheiding en schrapping uit het doopboek en van hun 
drie kinderen. 



Maar 14oktober ontving men bericht van de classis dat men het gedrag van de 
kerkeraad t.a.v. de brieven van afscheiding goedkeurde, ook t.a.v. het provisioneel 
in advies houden van deze verzoeken. Verder was het class. bestuur van oordeel 
dat men in het lidmatenboek achter de namen van hen die zich wilden afscheiden 
een renvooi (=veiwijzing) plaatst naar de handelingen van de kerkeraad. Men moest 
wachten met aflezen van de namen van de kansel. En in geen geval namen in het 
doopboek schrappen. 
Er volgde nog een tweede brief v.h. class. bestuur, waarin dit ingevolge een 
verzoek van Z.E. de Minister van Staat, belast met de Generale directie voor 
de zaken der Herv. Kerk, van de kerkeraad beantwoording verlangde van enige 
vragen betreffende de stand in de Burgerlijke Maatschappij, het zedelijk ge- 
drag in de gemeente en het handelen in veler naam van A. Hasselman, J.M.J. 
de Rouville, zich in een adres aan Z.M. noemende afgevaardigden der afge- 
scheiden Gemeente van Gorinchem. Besloten werd het hierna volgende ant- 
woord te zenden: De kerkeraad der Henl. Gem. v. Gorinchem heeft de eer in 
antwoord op Uw H. Ew. missive in dato 7/10 1835, waann verlangd wordt ondemgt 
aangaande de personen van A. Hasselman en J.M.J. de Rouville zich noe- 
mende afgevaardigden der afgescheiden Gemeente van Gorinchem, met be- 
trekking tot dezelver stand in de Burgerlijke Maatschappij, zedelijk gedrag, 
enz. alsmede of zij lieden zijn van eenige invloed en beschouwd kunnen wor- 
den als werkelijk te handelen in naam van veelen in onze Gemeente, te bengten: 
Dat A. Hasselman is zeepzieder en winkelier en J.M.J. de Rouville winkelier 
en splitter in de Loterij, dus behorende tot de Burgerstand. 
Zij zijn bekend als groot voorstander van den gewezen Predikant H.P. Scholte 
en deszelfs aanhang, die niets onbeproefd laten om leden der Gemeente, ook 
jonge leden, afkerig te maken van het bijwonen van de openbare Godsdienst 
en tegen de dienst der Predikanten vóór in te nemen; ook de jeugd te vewde- 
ren van denelver catechisatiën, redenen waarom de kerkeraad genoemde per- 
sonen niet anders kan beschouwen dan als schadelijke voorwerpen voor de 
Godsdienstige belangen der Gemeente. 
Echter kunnen wij berigten dat zij tot hiertoe op het grootste deel der ge- 
meente geen invloed hebben, door hetwelkin tegendeel hunne onrust verwek- 
kende handelingen met afkeuring, ja verontwaardiging beschouwd worden. 
Eindelijk wanneer meergenoemde A. Hasselman en J.M.J. de Rouville, voor- 
geven uit naam van velen in de gemeente te handelen, menen wij dat niet als 
overeenkomstig met de waarheid te kunnen beschouwen, daar tot en met 
heden 14 oktober 1835 slechts een getal van 18 aan den kerkeraad alhier 
schriftelijk verklaard heefi zich van onze Gemefinte af te scheiden onder welke 
18 nog verscheidenen worden gevonden bij ons als zoodanigen bekend dat 
men van hen zeggen moet: zii weten niet wat zli doen. 
Dit bovenstaande nodig achtende ter beantwoording der ons gedane vragen, 
kunnen wij niet nalaten er onze wensch bij te voegen dat de grote Koning der 



kerk het daarheen rigte dat het Z.M. behagen moge het bewuste Request te 
wijzen van de hand, dewijl het te vrezen is dat wanneer zij eenmaal als ge- 
meente zijn gevestigd, zij meerdere Proselieten maken zullen, niet alleen hier, 
maar ook in de omliggende plaatsen, waardoor niet dan verwarring en onrust 
kan geboren worden, daar het reeds hier en elders gebleken is met welke 
wederregtelijke bedrijven zij hunne zaak zoeken voort te zetten. 
Hiermede aan Uw HoogEetw. verzoek meenende voldaan te hebben, noemen 
wij ons met hoogachting, de kerkeraad der Herv. Gemeente te Gorinchem v.n. 
In deszelfs naam H.J.Hofstede 
h.t. scriba 
Het getal 18 in bovenstaande brief kan ik niet verifiëren. Het kunnen er 2 meer 
of minder zijn. Ook wat de brieven later betreft is alles niet even duidelijk. Er 
komen ook gevallen voor die op hun beslissing terugkomen. Omstreeks 1850 
hebben zich 70 lidmaten afgescheiden. Wanneer de Afgescheiden Gemeente 
is gesticht is niet precies bekend. Wel bekend is, uit de kring van de Gerefor- 
meerde kerk hier ter plaatse, dat de eerste kerkeraad op 20 november 1835 is 
bevestigd door ds. Scholte, nadat hij zich in Doeveren bij de Afscheiding had 
aangesloten. 
Wat betreft de omvang van de Afscheiding in de Hervormde Gemeente: wan- 
neer we uitgaan van een getal lidmaten van 1400, genoemd in het jaar 1810 
(te lezen in de aflevering Van RepublieknaarKoninkrijk), dan zou dit inhou- 
den een verlies van 5%. 
Hier moeten wij het maar bij laten wat het verhaal over de Afscheiding be- 
treft. In Gorkum zullen in de Hervormde kerk weer heel andere problemen 
onze aandacht vragen. 

Noten 

Dr. Otto de Jong, Ned. Kerkgeschiedenis, Callenbach, p. 255 
Reitsmal Lindeboom, Geschiedenis Herv. Kerk, Kemink, p. 491492 
Dr. A.J. Rasker, Ned. Herv. Kerkvanaf 1795, uitg. Kok, p. 46,58-59 
Rasker, t.a.p. 
M.J.A.de Vrijer, Schortinghuis, Spruyts uitg. Amsterdam, 1942, p. 296 
Amstel paperpack, uitg. L.J. Veen, Wageningen, 1978 
Reitsmal Lindeboom t.a.p. p.479480 
Rasker t.a.p. hoofdstukv. 
Rasker t.a.p. 



Hr. Ms. Onderzeeboot Nederland, K-XIII (in dienst van 1926-1942). Een van de onderzee- 
boten waarop Willem Stavast dienst deed. Foto uit Onderzeeboten in beeld, 1989. 

Hr. Ms. kruiser Java in de haven van Sydney, 1930. Foto: Helders Marinemuseum 
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EEN MAN VAN STAVAST 
Hoogte- en dieptepunten uit het leven van Willem Stavast jr. 

door Bas van Beuzekom 

In Oud-Gorcum Varia 1988 nr. 12 treft u het artikel Willem Stavast en andere 
dappere Gorcumers aan. Terloops wordt in genoemd artikel ook de naam van 
Willem Stavastjr. genoemd. Over hem gaat dit verhaal. 
Veel ouderen onder ons zullen hem vast wel gekend hebben. Willem Stavast, 
Gorkumer en marineman in hart en nieren, wonende aan de Vissersdijk nr. 72, 
een statig pand dat de sfeer ademt van vroeger eeuwen. 
Enige jaren geleden, op 13 november 1991, is hij op 86-jarige leeftijd overle- 
den. Niet lang daarna, op 19 februari 1993, stierf ook zijn uit Meerkerk afkom- 
stige echtgenote, Jannigje Wink, in de ouderdom van 80 jaar, zoals het overlij- 
densbericht vermeldt. Evenals haar man werd zij gecremeerd in het cremato- 
rium "Noorderveld" te Nieuwegein. 
Met een vleug van weemoed denk ik terug aan de bezoeken die ik aan dit 
echtpaar bracht. Fijne mensen, zoals je er geen twaalf in een dozijn vindt. 
Eerst kwam de koffie op tafel. Willem stak daarna al vlug de brand in een 
zwaar shagje. Dat was het begin van een avond die altijd veel te vlug voorbij- 
ging. Het was verstandig er lopend of met de fiets heen te gaan, want een 
borrel of een biertje had hij steevast in huis. En ... albums met foto's uit een 
lang vervlogen tijd. Kortom het waren onvergetelijke avonden vol herinneringen 
aan Willems betrekkelijk korte, maar intens beleefde marinejaren. Daarvan wil 
ik trachten iets op u over te brengen. 

Jongen van de Schorpioen 

Willem Stavast jr. werd op 6 maart 1905 aan het Laantje geboren. Zijn ouders 
waren Willem Stavast sr. (1 6-4-1 87411 6-9-1 952) en Antonia Wervenbos, die 
een jaar jonger was. Het echtpaar kreeg 18 kinderen, waaronder dus de hoofd- 
persoon uit dit verhaal (OGV 25, p.171). Vader Willem was achtereenvolgens 
visser, varensgezel, bootsman, sleepbootkapitein en beëindigde zijn carrière 
als kapitein op de veerboot Woudrichem-Gorkum V.V. Geen wonder dus dat de 
jonge Willem zich ook tot het water voelde aangetrokken. 
Na de lagere school aan de Kalkhaven te hebben doorlopen ging hij naar de 
ambachtschool. Daarna ging hij eerst korte tijd werken bij het grote staal- 
constructiebedrijf De Vries Robbé en Co. N.V. 
Toen echter in 1921 de matrozenopleiding van de Koninklijke Marine in Gorkum 
werd gestationeerd was Willem er vlug bij om zich als leerling-matroos aan te 
melden. Dat was in 1922. 



Een afbeelding van de "Schor- 
pioen", waarop Stavast gevaren 
heeft, komt voor in het boekje Van 
Watergeus tot Schorpioen. 

Bij de onderzeedienst in Oost- 
Indië 

In 1926 vertrok Willem Stavast 
met de onderzeeboten KVIII en 
KIX naar de Oost. Tot 1932 zou 
hij bij deze dienst blijven en op- 
klimmen tot matroos der eerste 
klasse. Hij diende in die tijd onder- 
meer onder luitenant-ter-zee der 
eerste klasse A. van Karnebeek, 

Willem Stavast jr. (I.) en sr. bij het "bruggeske" bui- bijgenaamd "De Kikkef, op de 
ten de Dalempoort. Foto: Verzameling Mevr. G. en de 
Asmus-Stavast 

Ook heeft hij gevaren onder luite- 
nant-ter-zee Christiaan Wilhelm Slot. Beide zeeofficieren bereikten later de 
rang van vice-admiraal en werden respectievelijk vlagofficier personeel en com- 
mandant der Zeemacht in Nederland. 
De commandant van de onderzeedienst in Nederlands-Indië, luitenant-ter-zee 
der eerste klasse Christiaan Jan Willem van Waning (1901 -1 989) -familie van 
de Gorkumse dokter Van Andel - wist Stavast zich ook heel goed te herinne- 
ren. Deze bekwame zeeofficier was tijdens de Eerste Politionele Actie in 1947 
commandant van de grote marinebasis te Soerabaja, tevens thuisbasis van de 
K-boten. Op deze boten maakte Willem Stavast menige tocht mee en kon er 
met geestdrift en overgave sappige verhalen over vertellen. Helaas heb ik daar 
destijds geen aantekeningen van gemaakt. 

Bezuinigingen en achteruitgang in wedde 

Bekende personen uit de geschiedenis van de marine zag Willem in die tijd, 
, zoals Maarten Hendrik van Dulm en Karel Doorman. 

Stavast werd echter steeds minder enthousiast en met hem de meeste andere 
opvarenden bij de marine. Er moest steeds meer bezuinigd worden op de kos- 
ten van de vloot. Dit ging ten koste van de bemanningen. 
Daarnaast werden ook de te vervullen taken er bepaald niet gemakkelijker op. 
Zo werd Japan steeds agressiever in zijn optreden jegens onze voormalige 
kolonie, met zijn 13000 eilanden en eilandjes. In plaats van neutraliteits- 
schendingen begon men steeds meer te vrezen voor een Japanse verovering 
van ons eilandenrijk. Deze gedachtegang zou korte tijd later maar al te zeer 



bewaarheid worden, zoals we weten. 
Zoals ik reeds vaak vertelde, ging het de marine in de loop der twintiger jaren 
niet voor de wind. In 1923 was er al een wet ingediend bij de Tweede Kamer, de 
zg. vlootwet-Deckers, tot versterking van de vloot. Hiertegen rees massaal 
verzet. Op 26 oktober van dat jaar werd deze wet met 50 tegen 49 stemmen 
verworpen, waarna een langdurige kabinetscrisis ontstond. 
In 1930 werd een nieuw vlootplan aangenomen; welk plan gedurende het ver- 
loop van de dertiger jaren trouwens ook grotendeels werd gerealiseerd, dat 
wel. 
Toen kwam 1933. Het materiaal werd wel beter, maar de onrust onder de be- 
manningen werd niet weggenomen, integendeel. Er ontstonden in de Oost 
conflicten tussen officieren en manschappen, die -gesteund door hun bonden 
- in het strijdperk traden tegen verlagingen van hun wedde of bezoldigingen. 

De muiterij op de "Zeven Provinciën" 

Willem Stavast werd overgeplaatst op de oude kruiser "Java". Ook op dit oor- 
logsschip werd gemord. De regering had namelijk besloten, dat de bezoldigin- 
gen nog lager zouden worden. Stavast en vele anderen pikten dit echter niet 
langer en weigerden verder dienst te doen. Op de "Zeven Provinciën" liep het 
geheel uit de hand en moesten vliegtuigbommen een einde maken aan een 
muiterij onder leiding van korporaal-machinist Maud Boshart (geboren in 1906 
te Hellevoetsluis). De uit een vliegtuig geworpen bom kostte aan 23 mensen 
het leven. Deze gebeurtenis vond plaats op 4 februari 1933. 
Op de "Java" kwam het gelukkig niet tot muiten. Willem Stavast voer nog drie 
maanden op dit schip als kwartiermeester, maar kreeg toen van eskader- 
commandant Maarten Hendrik van Dulm (1879-1949) te horen, dat hij was 
teruggezet tot matroos der eerste klasse, iets wat Stavast erg aan het hart 
ging, maar het was nu eenmaal het gevolg van zijn optreden. Er viel niets aan 
te doen. Stavast zag toen geen andere mogelijkheid dan de marine te verlaten. 
Met de "Vondel" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland keerde hij terug 
naar Nederland, terugziend op een avontuurlijk leven in dienst van het Vader- 
land. In zijn hart bleef hij echter marineman. 

Terug naar Gorinchem 

Op 16 oktober 1933 liet Willem zich weer te Gorkum inschrijven. Daarvoor 
woonde hij korte tijd in Den Helder, waar hij gehuwd is geweest met een vrouw 
die het tevens met een ander hield. Willem was daar begrijpelijkerwijs niet van 
gediend, dus volgde een scheiding. Kinderen werden uit dit kortstondige huwe- 
lijk niet geboren. 
Eenmaal in zijn geboorteplaats aan de Merwede terug zag Willem het toch 
niet zitten om verder alleen door het leven te gaan. Toen verscheen Jannigje 



Wink uit Meerkerk 
aan de horizon, 
met wie hij op 10 
mei 1935 in het hu- 
welijk trad. Enkele 
dagen later op 16 
mei ging men wo- 
nen in $e Kater- 
straat. Precies elf 
dagen later werd 
dochter Maria 
Louisa geboren. 
Meer kinderen kwa- 
men er niet. In dit 

Uit de Gorcumse Courant 23 mei 1979: Wethouder van der Goot 0~)zichtwashii dus 
reikt een van de eerste exmplaren van Van Watergeus tot Schor- geenzoon van zijn 
pioen uit aan Wilem Stavast. 

vader. 
Op 3 december 1936 verhuisden ze naar Laantje 85, in 1957 naar Visserdijk 
81a en in 1968 naar het reeds genoemde huis aan de Vissersdijk 72. 
Maria Louisa trad later in het huwelijk met de Hardinxvelder Gerrit Buis, die in 
april 1999 overleed. Hij was toen al enige tijd weduwnaar. Het echtpaar liet 
ondermeer een zoon na, Willem genaamd (naar zijn grootvader). 

In dienst bij De Vries Robbé 

Het varen was voor Willem definitief voorbij. Slechts in een vissersbootje kon 
men hem later op de rivier aantreffen met Bart Hartman, die mij staande Buiten 
de Waterpoort wat inlichtingen over Willem Stavast verstrekte. 
In dienst van De Vries Robbé en Co. N.V. werkte hij ongeveer 35 jaar als 
vlamrichter tot aan zijn pensioen in 1970. 
Mocht er over deze tijd het een en ander over Stavast te vertellen zijn, ik doe 
het niet, want het valt buiten het bestek van dit verhaal, waarin ik slechts zijn 
periode als marineman wilde belichten. 

Slot 

Op 19 mei 1979 ontving hij aan boord van Hr.Ms. ondiepwatermijnenveger "Sta- 
verman" Buiten de Waterpoort een eerste exemplaarvan het boekje over Gorkum 
en de marine Van Watergeus tot Schorpioen. Ik kende hem toen al enige tijd. 
Die kennismaking werd een soort vriendschap; waarvan ik aan het begin van 
dit verhaal reeds melding maakte. Af en toe nam Stavast ook deel aan een 
reünie van de jongens van de "Schorpioen", zoals in 1973 te Gorkum en in 
1976 te Vlissingen. Verder ging hij weinig meer van huis. Wel was hij wekelijks 
te vinden om met oude vrienden wat te drinken op de ark van de visclub aan het 



Paardenwater. 
Zijn vrouw werkte tot op hoge leeftijd in de huishouding bij dokter Nieuwenhuis, 
ons overleden erelid, die tevens vele jaren het penningmeesterschap van "Oud- 
Gorcum" bekleedde. In 1991overleed Willem Stavast. Met hem verloor Gorkum 
een markant persoon, die altijd voor zijn mening dutfde uit te komen. 
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Met dank aan mevrouw Geertruida Asmus-Stavast, een veel jongere zuster 
van Willem, zonderwier bereidwillige medewerking dit artikel niet geschreven 
had kunnen worden. Ook dank aan Bart Hartman voor zijn waardevolle inlich- 
tingen. 



De postwagen van Utrecht naar Gorinchem staande voor Hôtel Du Lion D'or in de Arkelstraat. 
Waterverftekening van A. Grolman, 17-11-1890 



NOG EEN GORKUMSE AQUARELVAN GROLMAN 

door H.M.den Uyl 

In mijn verzameling met betrekking tot Gorinchem trof ik een reproductie aan 
van een aquarel van Anthony Grolman, afgedrukt in een aflevering uit omstreeks 
191 0 van het vroeger zeer bekende tijdschrift Eigen Haard. 
Deze aquarel (hiernaast afgebeeld) is te beschouwen als een soort tegenhan- 
ger van de op 19 februari 1996 aan de Historische Vereniging Oud-Gorcum 
geschonken waterverftekening van de Waterpoort en omgeving, gemaakt op 
28 november 1892, eveneens van Anthony Grolman; zie Oud-Gorcum Varia 
34, p. 76. Beide tekeningen zijn bij een poortuitgang gemaakt, beide in novem- 
ber. Wellicht kwam Grolman met de postwagen uit Utrecht naar Gorinchem. 
Deze reed in die tijd nog tijdens de Gorkumse Sint-Maartensmarkten in no- 
vember. 
Op onze hier gereproduceerde waterverftekening, gemaakt op 17 november 
1890, dus twee jaar voor de zo-even genoemde, heeft Grolman de postwagen 
van Utrecht op Gorinchem afgebeeld staande voor Hôtel Du Lion D'or (zo staat 
het op de aquarel) in de Arkelstraat, vlak bij de in 1857 afgebroken Arkelpoort. 
Deze heeft zojuist zijn reizigers afgeleverd. De paarden zijn uitgespannen en 
zullen door verse paarden worden vervangen nadat ze in de stalhouderij van het 
hotel verzorgd zijn. 
De postkoets reed toen het traject Utrecht-Gorinchem en omgekeerd over de 
tijdens het bewind van Napoleon aangelegde straatweg van Amsterdam naar 
Antwerpen. 
Het Hôtel Du Lion D'or is later verbouwd tot garage- en autobedrijf Van Mill. De 
poort van de stalhouderij is nog lang herkenbaar gebleven. In de jaren '90 is het 
gehele complex afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 
De kunstenaar Anthony Everhardus Grolman, in 1843 te Utrecht geboren en 
aldaar in 1926 overleden, was na een opleiding in het buitenland vooral te 
Utrecht werkzaam, waar hij als aquarellist veel (thans verdwenen) stads- 
gezichten heeft vastgelegd. Met name het Utrechtse Archief bezit een groot 
aantal van die aquarellen. Een twee jaar oudere broer Johan Paul Constantinus 
heeft ook vrij veel in Utrecht geschilderd. 
Waar de hier getoonde waterverftekening zich bevindt is mij onbekend. 



Buiten de Waterpoort, met aan de walkant drie leggers. Foto: Verzameling R. Eykenaar-
Stegeman 

Legger van Van der Schuyt (r) met raderboot De Zeeuw van Fop Smit. Foto: Verzameling R. 
Eykenaar-Stegeman 

124 



AAN ENOP DE MERWEDE 

door R. Eykenaar-Stegeman 

Mijn ouders en ik woonden op het water Buiten de Waterpoort op de legger van 
Van der Schuyt, van welk vervoersbedrijf mijn vader stoombootagent was. Ik 
vertelde u er al iets over. Hier volgen nog enkele herinneringen aan die tijd 
(1 925-1 940). 

De rivier 

In de vooroorlogse jaren was de Merwede nog vrij schoon, hoewel, men kan 
het beschouwen als niet te vergelijken met nu. Bij vloed was het prima zwem- 
water, maar als daarna het water weer stroomafwaarts spoelde was het 
schuimig en bleven er veel ongerechtigheden achter. Bij mooi weer was het in 
de buurt van de veerboot en het plantsoentje altijd gezellig druk. Men maakte 
graag een wandelingetje "buitenom". Behalve de stranden aan de Punt, waren 
er ook aan de overkant van de rivier leuke strandjes. Men moest wel in het 
bezit zijn van een bootje om er te komen. Het zand was er mooi licht en er 
groeiden erg mooie bloemen en planten omheen. Na een heerlijke zomerdag 
roeiden we vaak even naar de overkant om wat te zwemmen. Ik herinner me 
nog goed, dat toen we op een keer weer wilden aanleggen, het hele gebied vol 
dreef met dode vissen. De aardigheid was er goed af en de veroorzaker onbe- 
kend. 
In die tijd werd er ook' veel ondoordacht overboord gegooid. Wat men kwijt 
wilde liet men wegdrijven. Waarschijnlijk redeneerde men dat uiteindelijk alles 
toch in zee zou komen, en die was zó groot. Zo kreeg ook menig schippers- 
hondje een riviergraf. Zo'n beestje spoelde dan, opgezwollen, wat een heel 
triest gezicht was, aan langs de walkant of op het strand, waar veel moeders 
met kindertjes kwamen. Ontelbare malen heeft mijn vader een instantie moe- 
ten waarschuwen, als het weer zover was en die verwijderde dat diertje dan. 
Dit was toen de zichtbare vervuiling van de rivier. De onzichtbare stoffen die er 
tegenwoordig in komen, zijn volgens mij nog veel gevaarlijker. 

De winter van 1939140 was bar koud. Zo streng zelfs dat de Merwede dicht- 
vroor. De temperaturen bleven ver onder nul en we hadden net als altijd weer 
een schuilplaats voor de legger gevonden in de vluchthaven bij De Punt. On- 
danks de kou was er veel bekijks. De rivier zat muurvast en het bleef maar 
vriezen. De veerboten hadden ook een schuilhaven gevonden. Het personeel 



Winter 1939-1940 op de dichtgevroren Merwede. Foto: verzameling R. Eyekenaar-
Stegeman 
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IJsbreker De Siberië op de Merwede bij Gorinchem, winter 1939-1940. Foto: R. Eykenaar-
Stegeman 

had de koppen bij elkaar gestoken. Tussen de grote ijsschotsen werd een pad 
vrijgemaakt, wat een heel karwei was en waarvoor stevig materiaal werd ge- 
bruikt. 
Toen die klus geklaard was, was het ijs zo sterk, dat er zelfs vrachtwagens 
overheen konden, die wel van tevoren gewogen werden. Er werd een kaart- 
verkoophokje op het ijs neergezet en tegen betaling kon men van het pad 
gebruikmaken. Het was een ware attractie en men liet zich de gelegenheid 
niet ontgaan om op zo'n bijzondere manier de rivier over te komen. Mijn moe- 
der en ik zijn ookaan de wandel gegaan, wat haar een bevroren neus gekost 
heeft. Dat is een vreemde gewaarwording, daar behalve het ongemak de reuk 
en de smaak verdwenen. Na lange tijd is het gelukkig allemaal goed gekomen. 
Toen na zekere tijd de dooi intrad, hebben ijsbrekers, waaronder, naar ik me 
nog herinneren kan, ook de Siberië het ijs zo snel mogelijk opengebroken, wat 
zeer nodig was, want in de buurt van kruiend ijs kun je beter weg blijven. Op 
afstand stond dan ook veel publiek te kijken, want het is en blijft een prachtig 
gezicht hoe de mens de natuur moet overwinnen! Ook kwamen de vreemdste 
zaken aandrijven, roeiboten, maar ook tafels en matrassen. Met al het brand- 
hout had men talrijke huizen kunnen verwarmen! 
Er zijn daarna nog enkele strenge winters geweest, maar volgens mij is het 
nooit zover meer gekomen dat de rivier dichtgevroren is. 

"Ik ben groot en zij is maar 'n klein meisje.'' 

Omstreeks 1931 was het nog gebruikelijk dat kleine kinderen te voet naar 
school gingen, alleen of in kleine groepjes. Dikwijls moesten ze daarvoor een 



heel eind lopen, bijv. van Uitbreiding West of van Zandvoort. Heden ten dage 
moet ik met mijn fiets slalommen om tussen de auto's door te komen van de 
ouders die hun kroost pal voor de deur van de school afzetten. Toentertijd was 
de Veerweg voor mij als 6-jarige heel gevaarlijk vanwege het vrachtverkeer dat 
van de veerboot afkwam. De veiligste en ook de kortste weg liep schuin over 
het voetbalveld Buiten de Waterpoort. 
Daar zat hem juist de kneep! Van dat voetbalveld waren de grassprietjes nu 
eenmaal heilig en die mochten volgens meneer Beausar, die lid was van de 
gemeenteraad, niet platgetrapt worden door een klein vandaaltje op sandaal- 
tjes! Er stond duidelijk een bordje "Verboden te betreden". Elke keer als hij mij 
betrapte kreeg ik een fikse reprimande en zette ik mijn spijtgezicht. Ik lette 
goed op hem en probeerde hem steeds te slim af te zijn. Die Gorkumse "Arena" 
werd vroeger ook gebruikt door "Unitas", die volgens mij toen nog geen accom- 
modatie had. Dus kwam meneer Beausar bij mijn vader klagen dat dat zo niet 
kon. Mijn vader probeerde te sussen. Ja, ik begrijp het: Regels zijn regels, 
maar de schade aan de grasmat valt toch wel mee? Heeft de veiligheid van een 
kind dan niets te betekenen? Gaat een boete opleggen niet veel te ver? 
Een van de dagen die daarop volgde kwamen 22 stoere voetballers met 44 
stevige voetbalschoenen om hun wedstrijd te spelen, die vanzelfsprekend de 
grasmat allesbehalve ontzagen. Daarna kwam er nog een team om het veld 
een schoonheidsbehandeling te geven en toen zag alles er weer fijn opgelapt 
uit. Toen verscheen weer dat kleine monstertje op sandaaltjes, de tere gras- 
sprietjes al rennend vertrappend omdat ze beslist geen standje van Juffrouw 
Duym wilde hebben wegens te laat komen, want de juf was heel aardig: ze 
kwam je altijd opzoeken als je ziek was. 
Als meneer Beausar heden ten dage een kijkje Buiten de Waterpoort zou 
nemen, zouden hem de haren te berge rijzen. Waar is al dat mooie groen 
gebleven? 
Een heel bijzonder circus 

In vroeger jaren (ook nu nog wel) koos zo nu en dan een circus standplaats 
Buiten de Waterpoort. Meestal tegenover de aanlegplaats van de "Fop Smit". 
's Woensdagsmiddags waren er speciale voorstellingen voor kinderen die druk 
bezocht werden. 
Ik herinner me dat er op een dag in het jaar 1942een wel heel bijzonder circus 
neerstreek, nl. met evenzo bijzondere artiesten. Het waren heel kleine men- 
sen; men noemde ze dwergen. Het waren zulke vakmensen en ze brachten 
hun acts zo perfect, dat iedereen er de grootste bewondering voor had. 
Niemand had kunnen voorzien, dat op het moment dat juist zij in Gorkum hun 
tent hadden opgeslagen er een ongelooflijk zware storm zou losbarsten. Zo 
erg, dat het tentzeil van boven tot onder openscheurde en de dieren in hun 
verblijfplaatsen het zwaar te verduren kregen. Alles wat van licht materiaal 
was, werd weggeblazen. De paarden raakten volledig in paniek en de kleine 



mensen konden de dieren niet in toom houden. Ook wij waren op ons hoede. 
De golven waren huizenhoog en aan boord was het ook lang niet pluis. Het 
beeld van wat we daarentegen buiten zagen, was helemaal buiten proporties. 
Zij daar moesten hulp hebben en snel! Het plantsoentje bracht nl. geen enkele 
beschutting! , 

Nu hadden wij destijds van Jan Romein, die een stalletje met fruit en sigaretten 
had, een weme gehuurd vlak bij de 3 cafeetjes, daar waar de verhoging begint. 
Er stond nog een zeer oude schuur met wat rommel en tussen de hanen-, 
balken kwamen op een zeker moment Kwatta-reepjes van het begin van het 
bestaan van die fabriek tevoorschijn, waarvan de doos helemaal verpulverd 
was. Op een zeker moment duikelde die naar beneden. Ditmaal regende het 
geen Venz, dat was later en niet daar! 
Dat werfje was ook het eerste waar mijn vader aan dacht. Het was er goed 
beschut en de paarden konden er goed staan. Snel werd daar alles in gereed- 
heid gebracht. 
Na de storm was er ook hulp uit de stad komen opdagen, en er werd gezorgd, 
dat er toch nog opgetreden kon worden. Daar zal de fa. Monster die een zaak 
op het Eind had ook wel aan meegeholpen hebben. Door de handen uit de 
mouwen te steken hebben ze met z'n allen de schade toch nog kunnen beper- 
ken. Zulke tegenslagen kan een circus anders moeilijk verwerken, het hele 
jaar is het ploeteren voor de kost. 



TWEE OPROEPEN 

Grafsteen Goetzee 

Wijlen Henk van Hoogdalem (1 898-1 970) schreef in het Nieuwsblad voor 
Gorinchem e.o. van 16 december 1966 een artikel, getiteld Van de ouderling 
tot het kerkboek. Hierin maakte hij melding van de verkoop van 'overjarige' 
grafstenen uit de Grote Kerk en schrijft vervolgens: Zo heefí men de stads- 

, drukker Goetzee, nog wel drukker van een beroemde Gorcumse bijbel, een 
plaatsje bezorgd op de Kortendjk voor een voormalig voddenpakhuis. Ga maar 
eens kijken. Nu, die zerk ooit gebruikt als stoep, die ligt er al een tijd niet 
meer. Zelfs de exacte lokatie is ongewis. Was het voor het hoekpand Korten- 
dijk 29 (vroeger 31) op de zuidhoek van de Kapelsteeg of voor nr. 28-30 (vroeger 
32-34) op de zuidhoek van de Kapelsteiger? De oorspronkelijke panden zijn 
volgens archivaris Van Dijk in 1977 gesloopt. Maar wat is er toen en later met 
de steen van Goetzee gebeurd? Wie beschikt er over aanwijzingen of een 
goede foto? Laat het ons a.u.b. weten. 

Dokter M.A. van Andel 

De Gorcumse huisarts Martinus Antonie van Andel(1878-1941) zal Uals pa- 
tiënt zeker zijn bijgebleven. Nochtans willen wij niet aan welk medisch ambts- 
geheim dan ook tornen. Neen, Van Andel is vooral landelijk bekend geworden 
als medisch historicus. Naast zijn drukke werkkring maakte hij studie van de 
geschiedenis van de (volks)geneeskunst, hetgeen leidde tot tientallen 
publicaties, culminerend in het boek Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen 
en kwakzalvers (1941), waarvan de derde druk nog in 1981 het licht zag. 
Ons staat nu voor ogen om een deel in de Historische Reeks Oud-Gorcum te 
wijden aan Van Andel. Wij denken daarbij dezelfde methode toe te passen als 
bij deel 9 dat aan H.van Hoogdalem was gewijd (1995). Dus een biografische 
verhandeling over de persoon en het werk van Van Andel, een viertal artikelen 
waarin de Gorcumse medische geschiedenis centraal staat en een bibliografisch 
overzicht. 
Met name voor het levensbeschrijvende deel (de biografie) zouden wij graag de 
beschikking willen krijgen over relevante informatie, herinneringen, foto's, e.d. 
of verwijzingen naar bekenden of familie die deze informatie kunnen en willen 
verschaffen. 
Reacties gaarne naar het redactie-adres. 

Bert Stamkot 



NIEUWS VAN DE WERKGROEP ARCHEOLOGIE GORINCHEM 

Gemeentelijk archeologisch beleid 

De werkgroep archeologie kwam in 1999viermaal op het Gorkumse stadhuis 
bijeen. Duidelijk minder frequent dan in voorgaande jaren, maar dat hing sa- 
men met het vertrek van de beleidsmedewerkster ruimtelijke ordening, Ina 
Heerspink. In september werd haar plaats overgenomen door Wieteke van 
Hulten, voorheen werkzaam op de afdeling planologie van de gemeente Vianen. 
Evenals haar voorgangster kan Wieteke binnen haar functie 25 werkdagen 
besteden aan archeologie. De werkgroep archeologie bleef ook het afgelopen 
jaar aandringen op het maken van gemeentelijk archeologisch beleid. Er ligt 
een startnotitie archeologisch monumentenbeleid, maar deze moet nog verder 
worden uitgewerkt voordat ze aan het college kan worden voorgelegd. De be- 
perkte tijd die de ambtenaar ruimtelijke ontwikkeling voor archeologie mag 
vrijmaken speelt de voortgang ervan duidelijk parten. 

Nieuwe werkruimte 

In de loop van het afgelopen jaar zijn er door de gemeente Gorinchem toezeg- 
gingen gedaan voor een nieuwe werkruimte in een pand aan de Keizerstraat. 
Hoewel het nieuwe onderkomen naar verwachting meer ruimte zal bieden dan 
de krappe zolder in het pand "Dit is in Bethlehem" is er nog onvoldoende duide- 
lijkheid over de beschikbare oppervlakte en de inrichting van deze ruimte. 

Professionele archeologische begeleiding 

Met de provincie en de ROB zijn besprekingen gevoerd over hoe de professio- 
nele begeleiding van archeologische projecten binnen Gorinchem meer vaste 
vorm moet krijgen. Gorinchem heeft immers nog geen zelfstandige opgravings- 
bevoegdheid. 
Het ziet er naar uit dat projectarcheoloog Pieter Floore onder supervisie van de 
provincie zal gaan werken. 
Vanuit de werkgroep archeologie is gepleit voor de aanstelling van een streek- 
of regio-archeoloog die in het kader van het landschapsplan Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden door een collectief van gemeenten zou kunnen worden aan- 
gesteld. Deze streekarcheoloog zou in Gorinchem kunnen worden gehuisvest 
omdat hier al een aantal basisfaciliteiten, zoals een werkruimte en een depot, 
aanwezig zijn. 

Opgravingen 

Buiten een onderzoek in de Burgstraat, waar de overkluizing van de stads- 
gracht werd ingemeten en ingetekend, vond in Gorinchem geen opgraving plaats. 
Daarentegen is er wel intensief verder gewerkt aan de uitwerking van de 



Verplaatsen van- 
het "Mikwe" (ri-
tueel bad) van de 
voormalige syna- 
goge aan de 
K w e k e l s t r a a t ,  
maart 2000. 
Foto: Pieter Floore 

opgravingsresultaten van het kasteelterrein Dalemsedijk en de opgraving op 
het Kazerneplein. Het resultaat is te zien in een vaste opstelling in het Gorcums 
museum. 
Inmiddels is ook het botanisch onderzoei van het Kazerneplein gereed. Ver- 
der is er gewerkt aan een noodopgraving op de plaats van de voormalige syna- 
goge aan de Kwekelstraat (nu parkeerplaats). 
De komende jaren staan voor Gorinchem een groot aantal projecten op stapel 
in zowel de stadskern als in het buitengebied. 

Opgravingen in 2000 

Kwekelsfraat. Onderzoek naar de resten van de Joodse synagoge, tweede 
helft van februari 2000. 
Laag Dalem, ontwikkeling van woningbouw. De werkgroep archeologie 
Gorinchem bepleit archeologisch vooronderzoek, gezien de kans op sporen 
uit de Romeinse tijd op een hier gelegen stroomrugstelsel. 
Melkpad, stadsgracht en bebouwing vanaf de 16e eeuw. 
Paddemoes, terrein in de bovenstad tegen de stadswallen tegenover het kasteel- 
terrein met mogelijke sporen van het kasteelcomplex van de heren van Arkel. 
Binnenstad V&D, ontwikkeling van nieuwbouw. In de ondergrond zijn sporen 
van mest en puin tot 3,5 meter diepte waargenomen. Op deze plaats bevinden 
zich mogelijk resten van een huis van de Van Arkels uit de 13114e eeuw. 
Befuwelijntracé nabij knooppunf Gorinchem, opgraving vroegllaat middeleeuwse 
vindplaats in opdracht van NS Rail Infrabeheervóórjuni 2000. 



UIT DE COLLECTIE VAN HET GORCUMS MUSEUM 

De aanwinst 

Door bemiddeling van drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninckvan der Oije, des- 
tijds directeur van het Schielandshuis in Rotterdam, verwierf het museum be- 
gin vorig jaar twee bijzondere portretten uit het bezit van mevrouw C.P. van 
Tienhoven-Heijnis. 
Afgebeeld zijn mr. Seger Tierens (1 714-1 785) en zijn echtgenote Cecilia van 
Schuylenburch (1 71 3-1 81 5), geschilderd door C. van Cuylenburgh in 1783. 

Stadsarchivaris René van Dijk diepte uit het archief informatie op over de jurist 
Seger Tierens, die in 1738 belijdenis deed in de Hervormde Kerk van Gorinchem. 
Hij woonde toen in de Zusterstraat. 
Seger bekleedde verschillende hoge functies. Al op jeugdige leeftijd, in 1737, 
was hij schepen van Gorinchem. In 1738-1 739 staat hij te boek als heemraad 
van het Land van Arkel en van 1738 tot 1746 als rentmeester van de zoge- 
naamde godshuizen: het Oudemannenhuis, Oudevrouwenhuis, Weeshuis, Gast- 
huis en Pesthuis. Vervolgens woonde hij lange tijd in Rotterdam. In die stad 
was hij onder meer klerk ter secretarie van de 'admiraliteit op de Maze'. 
Het gezin Tierens keerde jaren later terug naar Gorinchem maar wanneer pre- 
cies is niet bekend. Uit de Rechterlijke Archieven blijkt dat Tierens op 5 mei 
1784 een huis kocht in de Zusterstraat. Enkele jaren later overleed hij. 

De echtelieden zijn door de schilder Cornelis van Cuylenburgh (Utrecht 1758 -
Den Haag 1827) zeer verdienstelijk geportretteerd. De weldoorvoede Seger 



kijkt ons zelfverzekerd aan. Zijn echtgenote daarentegen maakt met haar smalle 
gelaat een wat introverte indruk. 
Het naslagwerk door Pieter A. Scheen over Nederlandse Beeldende Kunste- 
naars vermeldt dat van Cuylenburgh tot 1783, het jaar waarin hij de portretten 
maakte, werkzaam was in Utrecht. Daarna vertrok hij naar Antwerpen en keerde 
rond 1817 terug naar Holland. Hij vestigde zich in Den Haag, waar hij werd 
aangesteld als directeur van de Haagse Tekenacademie. Hij schilderde por- 
tretten en genrestukken. Verschillende musea bezitten zijn werk. 

De kleine portretten (46 x 36,5 cm) zijn geschilderd op doek en gevat in een 
rijk versierde lijst. De vernis is vuil en op verschillende plaatsen gekrast. Na 
een opknapbeurt door een vakkundig restaurator vormen ze een waardevolle 
aanvulling op de collectie. 
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