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VAN DE VOORZITTER 

In december 2003 hebt u deel 
17 uit de Historische Reeks 
Oud-Gorcum ontvangen. Het 
boekje, dat gaat over de huis- 
arts M.A. van Andel (1878-
1941), is samengesteld door de 
historicus Bert Stamkot. 
Het leek ons een aardige geste 
om de presentatie een officieel 
tintje te geven. Zaterdag 13 
december j.1. werd het boekje 
gepresenteerd in het Cultuur-
Historisch Informatiecentrum, 
waar uw voorzitter het mocht 
overhandigen aan de zoon van Dr. M.A. van Andel, dokter Carel van Andel, 
die ook een bijdrage leverde aan het boekje. 

Een jaar lang heeft er in de Gorcumse Courant onder de kop "Exposities" 
gestaan, dat er in "Dit is in Bethlehem", het Cultuur-Historisch 
Informatiecentrum, geopend van 13 tot 16 uur, een maandelijks wisselende 
expositie in de vitrine te bezichtigen was. 
Gedurende een jaar werden historische objecten van museale kwaliteit 
getoond. Met-de tentoonstelling "Engelen" is er thans een eind gekomen 
aan deze exposities. 
De belangstelling was zo gering, dat in overleg met de vrijwilligers, te weten 
de dames Busch, Van der Ploeg, Leechburg Auwers en de heer Van 
Beuzekom, besloten is de vitrine-exposities niet te continueren. 
Ik ben deze vrijwilligers zeer erkentelijk dat zij een jaar lang iedere zaterdag- 
middag acte de présence gaven. 

Tenslotte is het hier op zijn plaats een woord van dank uit te spreken aan 
het adres van de heer B. Freriks. Hij is twaalf jaar geleden toegetreden tot 
de redactie en heeft sindsdien maar liefst 32 nummers van Oud-Gorcum 
Varia en 11 delen van de Historische Reeks Oud-Gorcum verzorgd. Vooral 
toen de automatisering nog niet had toegeslagen, betekende dat veel en 
secuur werk. Mede aan de inspanningen van de heer Freriks is het te 
danken, dat beide uitgaven van de vereniging altijd tijdig zijn verschenen 
met een goede lay-out. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd. 

Gerrit Vroegh 



VERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD-GORCUM 
OVER 2003 

Het bestuur van de vereniging had de volgende samenstelling: de heer 
G. Vroegh voorzitter, de heer D.C. Pleyte penningmeester, de heer M.W.P. 
van Tussenbroek secretaris, de heer R.F. van Dijk, mevrouw C.C.M. van 
Eeden-Schepers, de heer G. de Groot, de heer W.A. van der Hoff, de heer 
A.J. Schulte en mevrouw L.C.M.J. Stultiens-van der Velden. In de 
Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2003 waren volgens rooster 
aftredend de heren De Groot, Schulte en Vroegh en mevrouw Stultiens-van 
der Velden. Allen werden door de vergadering herkozen. 
De vereniging kent drie ereleden, te weten: de heer C. de Ruiter, mevrouw 
W. Kreukniet-den Hertog en de heer A.J. Busch. 
Het bestuur vergaderde in 2003 zeven keer. 
Op 1 januari 2003 telde de vereniging 719 leden en aan het einde van het 
jaar 706 leden. In de eerste dagen van 2004 heeft de neerwaartse trend 
zich weer doorgezet met een negatief saldo van 3.Gezien de opbouw van 
ons ledenbestand met veel leden op leeftijd geen bijzondere ontwikkeling. 
Het bestuur heeft echter wel hierover zijn zorg uitgesproken. 
De redactie is er dit jaar weer in geslaagd om drie uitgaven van 
Oud-Gorcum Varia te doen verschijnen. In ogenschouw nemend dat het 
aanbod van kopij vermindert een hele prestatie. Deel 17van de Historische 
Reeks is in december uitgekomen en is gewijd aan M.A. van Andel en J.G. 
de Lint, beiden huisarts in Gorinchem, onder redactie van de heer Bért 
Stamkot. Redactielid de heer Van Dijk heeft ook nog een bijdrage geleverd 
in de uitgave van het Jaar van de Boerderij 2003,dat alle leden in december 
ontvingen. 

Het geboden programma zag er als volgt uit: 

20 januari Opgraving aan de Krijtstraat door drs. P.M. Floore, 
archeoloog. 

17 februari Algemene ledenvergadering en een diapresentatie door 
mevrouw Van de Burgt. 

24 maart Gladiatoren, volksvermaak in het Colosseum door 
Prof.Dr. F.J.A.M. Meijer. 

28 april Lezing ter voorbereiding van de excursie naar Haarlem. 
17mei Excursie naar het Cruquiusmuseum en de stad 

Haarlem. 
29 september De geschiedenis van Hendrik Hamel uit Gorinchem 

door de heer P. IJssels, burgemeester van Gorinchem. 
1 l oktober Excursie naar de Werkgroep Archeologie Gorinchem. 



20 oktober Kastelenbouw in het graafschap Holland van 1150 tot 
1300 door Prof.Dr. H.L. Janssen. 

17 november Het stokje van Van Oldebarnevelt door de heer G. 
Janssen. 

De lezingen, die gehouden werden in de grote zaal van wijkgebouw De 
Heul, werden doorgaans goed bezocht en gewaardeerd. Ook was er veel 
belangstelling voor de beide excursies. 

De collectie werd uitgebreid met de volgende aanwinsten: 
- Een fotoalbum met prentbriefkaarten van Gorinchem, 
geschonken door mevrouw Van Galen-Donker 

-Panelen van de watersnood in 1953 door het 
Hoogheemraadschap 

- Diverse uitgaven van jubilerende verenigingen door de 
heer De Groot 

In bruikleen gegeven: 
- Een kroonluchter aan de stichting Dijksynagoge te 
Sliedrecht. 

-Het eerste vaandel van de Koninklijke Harmonie de 
Bazuin aan de Koninklijke Harmonie de Bazuin. 

Het bestuur heeft de ets van Rembrandt uit de collectie van de vereniging 
laten bekijken door een expert, die hem taxeerde op € 2000. Het blijkt hier 
niet om een vroege druk te gaan en derhalve dus ook geen topstuk. 
In mei is het bedrag van de erfenis van mevrouw De Bruin-van Arkel aan de 
vereniging overgemaakt, groot £ 87.212,27. Het bedrag is, zoals werd 
aangegeven in het testament, bestemd voor het fonds voor aankopen en 
restauratie. 
Het bestuur heeft de vereniging gepresenteerd op de jaarlijkse dag van het 
Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op 24 mei te 
Hardinxveld-Giessendam, waar het bezoekersaantal matig was. 
Het bezoekersaantal aan de kraam en de belangstelling voor de vereniging 
op de Open Monumentendag was wel volgens verwachting. Waar 
's morgens nog sprake was van een langzame start werd het in de loop van 
de middag steeds drukker. Er meldden zich zes nieuwe leden aan, hetgeen 
aanmerkelijk minder was dan de zestien van vorig jaar. 
De bezoekersaantallen van het Cultuur-Historisch Informatie Centrum, 
Tinnegietersteeg 1, laten ondanks alle inspanningen van de vrijwilligers 
geen verbetering zien. De vrijwilligers hebben dan ook te kennen gegeven 
om te stoppen met het organiseren van de tentoonstellingen. De ruimte zal 
na de behandeling tegen de aanwezige boktorren in het pand een nieuwe 
bestemming krijgen. Het bestuur heeft in samenspraak met het 
Stadsarchief het plan opgevat om werk te maken'van het digitaliseren van 



genealogische gegevens van Gorinchem. Er is door de advocatenpraktijk 
Stultiens Dunsbergen een viertal monitoren geschonken en er is een 
toezegging van de gemeente Gorinchem voor een viertal computers. Er 
worden vrijwilligers gevraagd om in een werkgroep zitting te nemen om de 
digitalisering uit te voeren, waardoor de ontsluiting van de gegevens een 
enorme sprong voorwaarts zal nemen. 



TEUTEN IN GORINCHEM; l S D E - ~ ~ U W S E  ENALLOCHTONEN 
ILLEGALEN 

A.J. Busch 

Volgens het onvolprezen 'Groot woordenboek der Nederlandse taal', de 
zgn. 'Dikke Van Dale', wordt met 'teuten' bedoeld: talmen, treuzelen, 
onbeduidend werk verrichten en onbeduidende, vervelende of lijzige praat 
uitslaan. Al deze betekenissen hebben niets uit te staan met de 
bovenstaande titel. Het gaat hier om een geheel andere betekenis, door 
Van Dale aangeduid als 'Teuten' met een hoofdletter: volk van 
rondtrekkende kooplieden, blikslagers e.d., afkomstig uit de Limburgse 
Kempen. Hoewel Van Dale het woord uitsluitend in de meervoudige vorm 
vermeldt, komt het ook in het enkelvoud voor. En het bijvoeglijk naam- 
woord 'teut' kennen we uiteraard allemaal voor aangeschoten, dronken! 
Een publicatie van het museum Kempenland in het Belgische Lommel - het 
Teutenmuseum - geeft een nadere uitleg van Teuten: "Teuten waren rond- 
trekkende kooplieden en ambachtslui: 'buitengaanders'. Ze verdienden de 
kost buiten de eigen streek, de noordoostelijke Kempen, met het snijden 
van mannelijke dieren, met ketellappen en met handel in koperwerk, textiel 
en pruikenhaar. Teuten onderscheidden zich van verwante leurdersgroepen 
door hun organisatie in "compagnies". Ze spraken bij het uitoefenen van 
hun beroep een eigen taaltje. Klanten konden kopen op krediet. Na een 
zwaar handelsseizoen, zochten de teuten rust en ontspanning in huiselijke 
kring. Het hoogtepunt van teutenhandel en -ambacht situeerde zich in 1 7de 
en 18de eeuw. " 

Het begin van de teutenhandel ligt omstreeks 1600, met een opleving in het 
laatste kwart van de Gouden Eeuw. In de lgde eeuw woonden in de 
Belgische Kempen veel Teuten - vooral in en rond Hamont - die zich 
voornamelijk bezighielden met de handel in textiel en manufacturen. In het 
voorjaar, als de wegen weer begaanbaar werden en het liefst na carnaval, 
trokken zij noordwaarts naar plaatsen in Holland en keerden tegen 
Sinterklaas weer terug naar de Belgische bakermat, om er de feestdagen 
in de huiselijke kring bij moeder de vrouw door te brengen. In het Belgische 
Openluchtmuseum in Bokrijk staat een niet onaanzienlijke teutenwoning, 
waarvan de vroegere eigenaar een groot deel van het jaar in noordelijke 
streken verbleef. Net als zijn collega's had hij daar een vaste klantenkring 
opgebouwd en te oordelen naar de behuizing moet hij goed hebben 
geboerd. In de eigen woonplaats hadden de Teuten meestal ook een 
winkel, die door de echtgenote of een familielid werd gedreven. 
In 1829 telde het kleine Belgische Hamont onder zijn inwoners 50 Teuten, 
in het algemeen welgestelde lieden, maar twintig jaar later waren het er nog 
40. De verbondenheid van de Teuten met Hamont blijkt uit het feit dat er 



een Teutenstraat is, terwijl de carnavalsvereniging zich tooit met de naam 
'De Teutenpeuters'. Het aantal Teuten omstreeks 1850 in de Kempen wordt 
geschat op 450, welk aantal daarna enorm terugliep doordat de Teuten zich 
meer en meer gingen gingen vestigen in de noordelijke gebieden waar ze 
al jaren een vertrouwd beeld waren. Hoewel de verbindingen verbeterden 
door de aanleg van spoorwegen, trokken in de 19de eeuw heel wat 
Belgische Teuten met hun gezin naar Nederlandse plaatsen. Elke teuten- 
familie had een bepaald gebied voor haar handelsactiviteiten. Rond 1875 
was het zo goed als gedaan met het trekkend bestaan van de Teuten door 
de emigratie naar de werkgebieden in Nederland. 
Zo ging de in St. Huibrechts-Lille wonende Teut Mathias Linders via 
Puttershoek naar Dordrecht, waar hij de grondslag legde voor het vroegere 
warenhuis Linders aan het Dordtse Bagijnhof. Ook de nog bestaande 
modezaak van Rijcken in Brielle vond zijn oorsprong in de teutenhandel. 
Maar ook Gorinchem kende zijn Teuten! 

Eén van de ondernemende Teuten uit Hamont was de in 1813 geboren 
Petrus Jacobus Ballings. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als zoon 
van een Teut verliet hij al vroeg een deel van het jaar zijn geboorteplaats en 
ging dan naar het binnen hetzelfde koninkrijk gelegen Giessen-Nieuwkerk. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Giessen-Nieuwkerk ook het 
arbeidsterrein was geweest van vader Ballings, die al in 1825 was 
overleden. Neef A. Feijen - ook een Hamontse Teut - bediende inmiddels 
de klantenkring in Giessen-Nieuwkerk. In de periode 1833-1 846 was de 
manufacturier Feijen eigenaar van het pand Gasthuisstraat D 337 in 
Gorinchem met een achteruitgang aan de Koekenbakkersteeg. Hij zag 
zeker in de stad betere kansen voor zijn affaire, maar het is niet duidelijk of 
hij er woonde enlof er een winkel had. In elk geval verbleef hij ten tijde van 
de volkstelling op 1 januari 1840 niet in Gorinchem. Dat wil natuurlijk nog 
niet zeggen dat hij er niet woonde, omdat de handelsteut de jaarwisseling 
ongetwijfeld doorbracht bij zijn familie in Hamont en dus bij de telling 
ontbrak. 
Feijen kon zich vliegensvlug verplaatsen, als we tenminste notaris Boonzajer 
moeten geloven. Als de handelaar op 31 maart 1846 zijn woon- en winkel- 
huis verkoopt, noteert de notaris hem als koopman te Gorinchem. In een 
akte van een dag later noemt dezelfde notaris hem echter koopman in 
Weert. Wie is hier fout: de notaris, zijn klerk of Feijen, of hebben we te doen 
met een april-grap. Feit is dat daarna Feijens naam in de bevolkingsadmini- 
stratie van Gorinchem niet meer voorkomt. Alle Teuten waren katholiek. 
Merkwaardig is dat deze marskramers met hun katholieke achtergrond er 
toch in slaagden een uitgebreide klantenkring Óp te bouwen in het over het 
algemeen calvinistische Holland. De in Giessen-Nieuwkerk woonachtige 
P.J. Ballings was kerkelijk aangewezen op Gorinchem. Zijn naam en die van 
een jongere broer komen we dan ook tegen in het eerste kerkplaatsen- 
register van de in 1838 gereedgekomen R.K. kerk aan de Haarstraat. 



Ook P.J. Ballings verzette zijn bakens. In 1843 liet hij Giessen-Nieuwkerk 
voor wat het was en toog naar het grotere Gorinchem, waar hij ongetwijfeld 
op een ruimer afzetgebied kon rekenen. Op 7 april 1843 vervoegde hij zich 
ten kantore van de Gorinchemse notaris C.G. Boonzajer, waar hij zijn 
handtekening zette onder de transportakte van het door hem gekochte 
pand Westwagenstraat D 312; heden ten dage staat op die plaats het 
gedurende en na de Tweede Wereldoorlog geheel gewijzigde winkelpand 
Westwagenstraat 26, links naast het hoekhuis van de Oude Lombardstraat 
en recht tegenover de Hazewindhondstraat. Voor een bedrag van f 3650 
werd Ballings eigenaar van "een woon- of heerenhuizing met koetshuis en 
erve". Hij kocht het van de postmeester en directeur van de paarden- 
posterij H. Groeneveldt, dus is het niet vreemd dat er een koetshuis bij 
hoorde, toegankelijk vanuit de Melkstraat. 

Sedert het moment dat P.J. Ballings 
eigenaar was van het huis aan de 
Westwagenstraat komt zijn naam 
voor in de bescheiden van de patent- 
belasting, een gemeentelijke belas- 
ting voor personen die een beroep 
uitoefenden of een bedrijf hadden. 
Was het pand voorheen als postkan- 
toor in gebruik geweest, Ballings 
richtte er nu een winkel in. Volgens de 
patentregisters dreef P.J. Ballings er 
een zaak in manufacturen, tezamen 
met zijn jongere broer Jan onder de 
firmanaam 'Gebroeders Ballings'. 
Een veel jongere neef G.A. Rijcken, 
wiens wieg in 1840 ook in Hamont 
stond, wordt vanaf 1858 als deelge- 
noot in de onderneming genoemd. 
Voor deze telg van een befaamd teu- 
tengeslacht was blijkbaar geen plaats 
in de teutenhandel van de uitgebreide 
familie Rijcken, samenwerkend in de 

handelsgebied zich uitstrekte over Westwagenstraat 26 vóór 1943 
het eiland Voorne en Putten met ves- 
tigingen in Brielle en Abbenbroek. 

P.J. Ballings was een echte Teut. Zoals gebruikelijk in die kringen koos hij 
zijn toekomstige echtgenote onder de Teutendochterq. Het was J.M. 
Eijcken, geboren in 1808 in Hamont. In haar geboorteakte staat vermeld 
dat "de vader voor zijn handel in Holland was". Blijkens de parenteel van 



het geslacht Ballings werd uit 
het in 1838 gesloten huwelijk 
slechts één zoon geboren. Dat 
was Adrianus Josephus 
Ballings die op 3 september 
1847 te Hamont het levenslicht 
aanschouwde, maar het 
Gorinchemse bevolkings-
register vermeldt 3 november 
1846. Of dat klopt van die ene 
zoon, is niet helemaal zeker. In 
de huwelijksakte van A.J. 
Ballings wordt nl. een broer 
Hendrik Ballings als getuige ten 
tonele gevoerd. 
A.J. Ballings trad in de voet- 
sporen van zijn vader en beide 
grootvaders. Op 20-jarige 
leeftijd trok hij al met zijn bijna 
even oude neef Jacobus 
Ballings naar Gorinchem. 
Alvorens aan de slag te kunnen 
gaan was het noodzakelijk ten 
stadhuize een patent te verkrij- 
gen. En dat kreeg het tweetal, 

Jacobus Ballings op ongeveer 45-jarige net als vader P.J. ~ a l l i n ~ s ,oom 
leeftijd gefotografeerd in het atelier van Jan Ballings en achterneef 
fotograaf Eduard Donkersloot G.A. Rijcken. Allen staan te 

boek als "inlands kramer in 
manufacturen met een pak rondgaande". Ze deden zaken in en om 
Gorinchem en Sliedrecht en P.J. Ballings trok ook wel eens met zijn waar 
naar Vianen en omgeving. Ze beperkten zich dus niet tot de verkoop in de 
winkel aan de Westwagenstraat, maar ze gingen ook de boer op. Of ze de 
vracht koopwaar met zich mee torsten op de rug, in een kruiwagen, hand- 
kar of met paard en wagen, vermeldt de historie niet. Het zou best kunnen 
dat ze gebruik maakten van het laatstgenoemde middel van vervoer, want 
achter de winkel stond immers een koetshuis. Wat ouder geworden komen 
we de naam van A.J. Ballings tegen als deelgenoot van de manufacturen- 
handel 'Gebroeders Ballings '. 
De opvoering in Brussel op 25 augustus 1830 van de opera La Muette de 
Portici van Daniel Auber, waarin de opstand van de Napolitanen tegen 
Spanje in 1647148 werd verheerlijkt, leidde tot een revolutie in de Zuidelijke 
Nederlanden. Pas in 1839 kwam hieraan een einde met de definitieve 
scheiding tussen Noord en Zuid. Voortaan maakte Hamont deel uit van de 
onafhankelijke staat België. Als vanouds trokken in het voorjaar de 'buiten-



gaanders' naar de noordelijke streken om er de cliëntèle te bedienen. Die 
noordelijke gebieden waren nu in het buitenland gelegen en daar waren de 
Teuten nu dus vreemdelingen, met andere woorden: allochtonen. 

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon: aanvankelijk zochten de Teuten 
een bruid in de Belgische plaats van herkomst, daar bleef de kersverse 
echtgenote achter, daar werden de kinderen geboren en opgevoed terwijl 
het hoofd van het gezin elders zaken deed, maar de volgende generatie ver- 
vreemdde van de geboortegrond en koos dichter bij de werkomgeving een 
bruid met een soortgelijke achtergrond. Vervolgens trouwt de 'allochtone' 
zoon met een 'allochtoon' meisje, want tijdens het jaarlijkse maandenlange 
verblijf in Gorinchem liet A.J. Ballings zijn oog vallen op M.A. Damave, 
waarmee hij in 1879 in het huwelijk trad. De wieg van deze dochter van een 
naar Gorinchem geëmigreerde strohoedenfabrikant stond in het Belgische 
Rukkelingen (Roclenge). De gewoontes van de huidige landgenoten van 
buitenlandse origine vertonen dus een grote overeenkomst met die van de 
Teuten destijds, maar de Teuten hadden wel het voordeel uit hetzelfde 
taalgebied te komen, met ongeveer dezelfde zeden en gewoonten. 
Het jonge paar ging wonen in het pand Hazewindhondstraat 5, op de hoek 
van de Ariën Brandsteeg, van waaruit de bewoners goed zicht hadden op 
de zaak aan de Westwagenstraat. Daar werden de vijf kinderen geboren, 
waarvan de oudste naar zijn grootvader onder de naam Petrus Jacobus 
door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand werd ingeschreven. Voor de 
doop van haar eerste kleinkind op de geboortedag 9 april 1881 was groot- 
moeder J.M. Ballings - Eijcken helemaal uit Hamont overgekomen. 
Het hoofd van het gezin ging geregeld terug naar zijn roots. Zo vertrok hij 
in 1889 met vrouw en kinderen naar de familie in het Belgische Hamont. 
Voor hoe lang is niet bekend, maar vermoedelijk voor enkele winter- 
maanden. Het gezin keerde daarna weer terug in Gorinchem waar het ging 
wonen boven de zaak aan de Westwagenstraat. Wat ouder geworden 
moest zoon Petrus Jacobus zijn vader assisteren, maar voor de handel was 
hij niet in de wieg gelegd. Na die mislukking mocht hij bij grootmoeder in 
België blijven, waar hij de opleiding volgde tot onderwijzer. Als Jaak Pieter 
Ballings, onder welke naam hij in België staat geregistreerd, zou hij furore 
maken als schrijver van talloze toneelstukken, liederen, verhalen en 
novellen. Zijn toneelstukken haalden ook de Gorinchemse planken. 

Het valt niet te achterhalen wanneer het gezin Ballings minus Jaak 
terugkwam in Gorinchem. De Teuten trokken geregeld voor een verblijf van 
een paar maanden naar Hamont zonder dat te laten registreren in het 
bevolkingsregister. Ten tijde van de volkstelling van 1 januari 1900 verbleef 
de familie ook niet in Gorinchem, zodat A.J. Ballings C.S. voor de gemeen- 
telijke administratie niet bestond. Toen deze manufacturier enige maanden 
na de momentopname van de bevolking in Gorinchem op 30 mei 1900 
overleed in de leeftijd van 53 jaar, was dat voor de ambtenaren ten stad- 



huize het sein het 'illegale' gezin 
ambtshalve in te schrijven. Dat 
geschiedde op 25 juni 1900, dus 
ruim na het overlijden van het 
gezinshoofd. Op het bewuste 
adres Westwagenstraat 26 stond 
nog altijd vader Petrus Jacobus 

in den oudesdom v m  58 Jarea. Ballings ingeschreven, hoewel hij 
reeds in 1886 het tijdelijke met het 
eeuwige had verwisseld. Ook hij 
had zijn vertrek niet gemeld. Hij 
overleed in zijn geboorteplaats 
Hamont, ver weg van Gorinchemse 

OverlijdensadvertentieA.J. Ballings ambtenaren die hem op papier in 
leven lieten. Hoewel de man reeds 
was gestorven in den vreemde, 

kreeg hij nog wel belastingaanslagen in de brievenbus, die waarschijnlijk 
door zijn illegaal aanwezige zoon werden voldaan, want die betrok met zijn 
gezin de woning boven de zaak, wat ook zijn sterfhuis zou zijn. Teut 
Ballings vond zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aan de Arkelse 
Onderweg. 
Volgens de inventarisatie van de winkelvoorraad na het overlijden van A.J. 
Ballings verkocht de firma Gebroeders Ballings o.a. in winterjassen, 
pakken, vesten, lustre jasjes, hemden, onderbroeken, dekens, lakens en 
slopen en damast, katoen, molton en andere stoffen aan de meter. De firma 
Bahlmann & Co. aan de Appeldijk moet een geduchte concurrent zijn 
geweest. 
De weduwe Ballings - Damave zette de affaire voort, maar de zaken gingen 
niet goed. Op 23 februari 1906 sprak de rechtbank te Dordrecht het 
faillissement uit over de winkelierster en dat betekende het einde van de 
teutenzaak. Een jaar later verhuisde zij met drie kinderen naar Den Haag. 
Zij zou haar echtgenoot 40 jaar overleven. 
Toen A.J. Ballings in 1866 naar Gorinchem trok, kwam ook zijn bijna 
evenoude neef Jacobus Ballings (1848-1901) mee. Aanvankelijk ging ook 
hij met zijn handel langs de huizen in de omgeving van Gorinchem, maar in 
tegenstelling tot zijn neef werd hij niet als deelgenoot opgenomen in de 
firma 'Gebroeders Ballings'. Op zeker moment verliet hij Gorinchem, om er 
in 1879 terug te keren vanuit Hamont. Hij was inmiddels getrouwd met C. 
Hooijdonk uit welke echtverbintenis twaalf kinderen werden geboren. De 
tragiek was dat er zeven jong overleden. Het gezin woonde eerst aan de 
Kortendijk, later aan de Boerenstraat en náderhand aan de Verlengde 
Torenstraat. Als 'inlands kramer' verdiende hij de kost in de manufacturen- 
handel. 
Het geluk lachte Jacobus niet toe. Een bericht in de Nieuwe 
Gorinchemsche Courant van 13 oktober 1901 zegt meer dan genoeg: "De 



koopman in manufacturen J.B. 
alhier, die gisteravond in de 
herberg aan het Pinkeveer aldaar 
vertoefde, had het ongeluk bij het 
verlaten derzelve, in de Giessen te 
loopen. Hoewel op zijn geroep 
dadelijk werd ter hulpe gesneld, 
waren de levensgeesten reeds 
geweken toen hij werd opgehaald. 
Het lijk is hedennacht naar zijne 
woning alhier overgebracht. " Was 
de laatste Gorinchemse Teut op 

I 

Overlijdensadvertentie J. Ballings 
I 

dat moment soms teut? We weten 
het niet. Het tragische voorval 
vond ~ l a a t s  in de avond van 

11 oktober 1901 te Giessen-Nieuwkerk. Zo'n anderhalf uur lopen scheidde 
de koopman van huis en haard. Het ligt in de lijn dat hij na een dag zaken 
doen te voet huiswaarts keerde toen het noodlot toesloeg, een weduwe 
achterlatend met vijf kinderen, waarvan de jongste nog geen acht jaar was! 
Hij miste blijkbaar de houten brug, die inmiddels het schuitenveer verving 
en waaraan de naam Pinkeveer nog altijd herinnert. Zo schreef de 
Gorinchemse kostschoolhouder D. van 't Sant in zijn in 1845 verschenen 
boekje 'Beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heeren-Landen' bij 
Neder-Slingeland: "Het Pinkeveer, dat is het veer over de Giessen, geeft 
eene niet onbeduidende 
levendigheid aan deze 
buurt, door den menig- 
vuldigen doortogt over 
gemelde veer naar 
Gorinchem." 
In 1883 werd het veer 
vervangen door een 
brug. Elke persoon die 
erover ging moest 
krachtens een K.B. van 
4 mei 1883 1112 cent tol- 
geld betalen aan M. 
Kooijman; volgens de 
tarieflijst gold voor mili- 
tairen de somma van Brug over de Giessen bij het Pinkeveer gezien vanaf 
een halfje. De hengen de zijde van Muizenbroek 
van het tolhek aan een 
van de lantaarnpalen 
aan de zijde van Neder-Slingeland zijn nog altijd aanwezig. De herberg 
waarvan in het krantenbericht sprake is - het vroegere Rechthuis - brand-



de in 191 1 af, waarna het huidige pand met in de gevel de naam Pinkeveer 
en het jaartal 191 2 ervoor in de plaats kwam. 
De financiële positie van de weduwe Ballings - Hooijdonk was niet bijster. 
Die was zelfs zo slecht dat zij vermindering van schoolgeld vroeg en kreeg 
voor haar minderjarige kinderen. In 1908 vertrok zij met haar vier over- 
gebleven kinderen naar Deventer alwaar zij in 1925 overleed. Net als zijn 
neef A.J. Ballings werd J. Ballings begraven op het R.K. kerkhof aan de 
Arkelse Onderweg. 



MUSEUM VAN DE 2oSTEMARTELAAR VAN GORINCHEM 

A.J. Busch 

Een profeet wordt in eigen land niet 
geëerd, welk gezegde zeker geldt 
voor de in Gorinchem geboren Jaak 
Ballings (1 881 -1 941). Hij aanschouw- 
de het levenslicht op 9 april 1881 in de 
ouderlijke woning aan de 
Hazewindhondstraat. Een deel van 
zijn jeugd verbleef deze Teutenzoon 
bij zijn grootouders in België, waar hij 
werd opgeleid tot onderwijzer. 
Behalve het onderrichten van de aan 
hem toevertrouwde kinderen, hield hij 
zich vooral bezig met het schrijven 
van blijspelen. Later koos hij voor een 
ambtelijke loopbaan. Als dichter, 
auteur en toneelschrijver oogstte hij 
veel succes, niet in zijn geboorteland, 
maar in België, het land waar hij deels 
opgroeide. Wel werden zijn blijspelen 
vroeger ook in Gorinchem opgevoerd. 
Zijn bekendheid in België is zo groot, 
dat aan hem een museum is gewijd, 
gevestigd in het oude gemeentehuis 

Geboortehuis van Jaak Ballings aan van Vollezele, deelgemeente van 
Galmaarden. In een tweetal vertrekken de Hazewindhondstraat 
op de eerste etage met foto's aan de 
wanden, staat zijn bureau en liggen 

geschriften en voorwerpen in vitrines uitgestald, zoals diverse 
manuscripten, brieven, foto's, onderscheidingen, artikelen over de gevierde 
auteur, zijn pijp en zelfs een doos met Karel I-sigaren, waarvan hij blijkbaar 
een liefhebber was. Ook zijn enige foto's van Gorinchem te zien, maar in 
het als geboortehuis aangeduide pand Westwagenstraat 26 is hij niet 
geboren. Het levenslicht aanschouwde hij in het huis Hazewindhondstraat 
5 en pas later betrokken zijn ouders de woning boven de winkel aan de 
Westwagenstraat. 

Tot de vele uitgestalde objecten behoort een exemplaar van 'Ons Klokje, 
maandblad van den "Vriendenkring Limburg" te Brussel' van juli 1929. 
Onder de titel 'Ballingshulde' worden beknopt enige bijzonderheden 



vermeld over het leven van Jaak Ballings: 
Te Gorkum (Holl.) uit Limburgsche ouders geboren, 
bracht hij zijne jeugd door te Hamont, flink grensstadje 
der Noorder- Kemper; studeerde te St. -Truiden, trok als 
onderwijzer naar Vollezeele - in het Paejottenland, -
werd later ambtenaar in den Vlaamschen dienst in een 
onzer ministeries en vestigde zich voor ongeveer 2 jaar 
in Brussel. 

Over zichzelf getuigde Ballings: 
Ik ben geboren den 9 april 188 1 te Gorcum, de stad van 
de martelaren. Negentien kregen hun kroontje. Ik ben 
de 20Ste martelaar van Gorcum, gepijnigd als geen 
ander op de pijnbank der kritiek. Ik ben dus in Holland 
geboren maar van Belgische ouders. Mijn vader was 
een Vlaamsche teut uit Hamont, mijn moeder een Walin. 
Mijn vader was Teut, zei ik. De Teuten woonden in de 
grensdorpen van Noordelijk Limburg, trokken naar 
Holland rond vastenavond, dreven daar zaken in stoffen 
en keerden rond Sinterklaas terug naar België, waar ze, 
evenals de dassen, op hun vet teerden. Ik ging naar 
school, eerst te Gorcum, dan in Hamont. 

In een 'In Memoriam' haalt dr. J. van de Velde nog enkele woorden van 
Ballings aan: 

15 jaar oud moest ik mee naar Holland (dat was 
uiteraard Gorinchem. A.J.B.), als Teut. Heb drie jaren 
dat vak beoefend, Ik leek echter niet voor den handel, 
naar 't schijnt niet Jood genoeg -want de Teuten waren 
Joden, zij 't dan Roomsche ! 

De voor de handel mislukte Jaak 
Ballings volgde daarna een 
opleiding tot onderwijzer in 
België. Het 'In Memoriam' 
verscheen in 1941, dus ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Opmerkelijk is dat in het door 
Duitsers bezette België wellicht 
met opzet het woord Jood wordt 
gebruikt, maar in figuurlijke zin. 
Het museum is niet groot, maar 
het is toch het enige museum Het vroegere gemeentehuis van het 
dat geheel is gewijd aan een Belgische Vollezele waarin het museum van 
geboren Gorinchemer. OP 5 juli Jaak Ballings is ondergebracht 
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1997 werd het Museum Jaak 
Ballings op plechtige wijze 
opengesteld door burgemeester 
Cardoen. Behalve een inleiding 
over de literaire betekenis van de 
hoofdpersoon, muziek en zang, 
vermeldde het feestprogramma de 
opvoering van het toneelstuk 
'Minnebriefje'. Voor deze gebeur- 
tenis was fatsoenshalve ook het 
college van burgemeester en wet- 
houders van Gorinchem uit-
genodigd, maar dat schitterde door 
afwezigheid. 

In de Gorcumse Courant van 8 april 
1981 verscheen van de hand van 
ondergetekende al een uitvoerig 
artikel over deze populaire 

Het schrijfbureau van Jaak Ballings in Vlaamse toneelschrij"er; Bij 
het museum in Vollezele gelegenheid van zijn honderdste 

geboortedag organiseerde de 
Stichting Artis Causa op 10 februari 1981 in het Belgische Jette een her- 
denking, waar het werk van Jaak Ballings uitvoerig werd belicht. Ook was 
er een tentoonstelling ingericht. Toen was de gemeente Gorinchem verte- 
genwoordigd door burgemeester Schreuder, de wethouder van cultuur Van 
der Goot en onder- 
getekende als 
gemeentearchivaris. 
Bij die gelegenheid 
bood de burge-
meester een tweetal 
ingelijste foto's van 
Ballings' geboorte- 
huis in Gorinchem 
ten geschenke aan 
als herinnering aan 
zijn afkomst. Deze 
foto's zijn overigens 
niet te zien in het 
museum in Vollezele. Straatnaambord in het Belgische Jette 



AMATEUR-ARCHEOLOOG 

Willem Constandse 

In mijn jeugd deed ik graag wat aan archeologie, ofwel ik raapte op wat me 
voor de voeten kwam. Zo vond ik in de tuin van ons huis (Plantsoen 13) 
voor de oorlog tientallen witte, vermoedelijk 17e-eeuwse tabakspijpjes, 
zoals afgebeeld op schilderijen van Jan Steen. De grootte van de kop was 
ongeveer 3 cm en de opening voor de tabak niet meer dan 1 cm. Blijkbaar 
had een van de Gorcumse pijpenbakkers hier zijn afval gestort. 

Gedurende diezelfde tijd knikkerden we vaak rondom de Grote Kerk en 
Toren. De knikkers waren van klei gebakken en gekleurd, met een 
doorsnede van 8 mm. Voordat je begon, maakte je eerst een kuiltje met je 
hak. Op die manier heb ik op het nog niet bestrate terrein Achter de Kerk 
een schedel gevonden, die ik vol trots naar huis meenam. Mijn ouders 
stonden erop, dat ik deze naar het politiebureau bracht. 

De schrijver bekijkt de schedel, die is opgehangen aan (niet zichtbaar) garen. 
Foto genomen in de kamer van Joost van de Wall, die op kamers woonde bij 
Dr. M.A. van Andel. 

Voor de oorlog werd ten zuiden van de Schelluinsevliet bij het kippen- 
bruggetje een hardloopwedstrijd gehouden, waaraan de Nederlands 
kampioen hordenlopen Wim Kaan meedeed. Bij opgravingen ter plaatse 
vond ik twee ijzeren, holle kogels met een doorsnede van 20 cm. Beide 



kogels waren met elkaar verbonden door een ijzeren ketting. Waarschijnlijk 
is dit vanaf de Gorcumse wal geschoten bij het beleg van 1813/14. Ook dit 
object, blijkbaar gecontrueerd om veel slachtoffers te maken, heb ik naar 
het politiebureau gebracht. 



EEN MOUTERIJ IN DE KEIZERSTRAAT 

R.F. van Dijk 

Mout is koren, in het bijzonder gerst, dat men eerst heeft laten weken en 
kiemen en daarna gedroogd heeft om er bier van te maken.' Deze 
woordenboekdefinitie maakt duidelijk, dat een mouterij een onmisbaar 
bedrijf is in de keten tussen nuchtere boer en bierdrinkende burger. 
De vele bierbrouwerijen die Gorcum vroeger telde, konden dus niet zonder 
mouterijen. Eén mouterij was gesitueerd aan de Keizerstraat, op de plaats 
van de huidige nummers 9-23a. Ten dele is de tegenwoordige bebouwing 
een overblijfsel van deze mouterij, welke hoedanigheid wel door de 
Gorcumse journalist Van Peer, maar tot nu toe niet door monumenten- 
deskundigen is herkend.2 

In grijs het complex van de mouterij (situatie 1915) 

Het herenhuis Havendijk 18-20 heeft een grote achtertuin, maar behoorde 
midden 1 8e eeuw tot een nog veel groter complex. De hierboven genoemde 
bebouwing aan de Keizerstraat, toen nog bestaande uit zes woningen, 
hoorde er ook bij. Deze huisjes kwamen in 1753 voor de onverdeelde helft 
in handen van de koopman in graan en steenkool3 Peter van Erbervelt voor 
f 300. De wederhelft was in handen van zijn collega en zwager Willem de 



Looij, die tevens geheel eigenaar was van het pand aan de Ha~endi jk.~ 

De huisjes aan de Keizerstraat zouden niet lang blijven staan. Vermoedelijk 
in september 1766 ging op deze plaats een gloednieuwe mouterij van start. 
Althans in die maand sloot Van Erbervelt (c. 1720-1786) een mondelinge 
overeenkomst met de veel jongere Wessel Boudewijn Cappelhoff (1745- 
1820) tot het voor gezamenlijke rekening oprichten en exploiteren van een 
graanhandel, waaronder een mouterij op de plaats van de zes huisjes. 
Helaas kregen de compagnons onenigheid. Cappelhoff had elf jaar lang de 
directie en administratie gehad, maar overlegde nooit een jaarrekening. Van 
Erbervelt had daarom op 18 augustus 1777 de compagnie gerechtelijk 
opgezegd. Cappelhoff verweerde zich door te stellen, dat hij voor het 
gefourneerde kapitaal nooit rente had gekregen en dat Van Erbervelt ook 
een deel van de administratie had gedaan, zonder daarvan verantwoording 
af te leggen. Deze bracht daar weer tegenin, dat hij weliswaar soms van 
Cappelhoff geld had gekregen om graan in te kopen, maar daarvan steeds 
een balans had overhandigd. Hij beschuldigde Cappelhoff van doorslaan- 
de kwade trouw. Deze meende juist dat zijn reputatie die van een eerlijk 
man was, terwijl de nu in het geding zijnde handel hem alleen maar geld 
had gekost. Van Erbervelt zou op de rand van een faillissement staan en de 
door hem opgemaakte balansen waren ondeugdelijk. Van Erbervelt 
reageerde met erop te wijzen, dat hij een bijna blind vertrouwen in 
Cappelhoff had gesteld, maar dat deze door de mand was gevallen. Van 
Erbervelt voegde eraan toe, dat hij tot zijn ongeluk had ondervonden, dat 
het niet veilig was een compagnie aan te gaan met een rijk en machtig 
man: Cappelhoff was schepen en maakte dus deel uit van het gerecht. 
Ondanks het over en weer gooien met modder, hebben beide partijen 
elkaar toch nog gevonden. Op 26 mei 1779 verklaarden zij het proces te 
willen beëindigen en dat zij elkaar genoegdoening hadden gegeven.= 

De graanhandel van Van Erbervelt en Cappelhoff kende inderdaad een 
teruglopende omzet. In juli 1768 kocht men nog 38 zak, ofwel 3313 liter 
graan in, waarvoor men f 3,80 belasting betaalde. In geheel Gorinchem 
betaalde men in die maand f 56,18 belasting, dus de twee compagnons 
hadden toen een marktaandeel van 6,8 %. Tien jaar later was de omzet 
absoluut en relatief gedaald. De compagnie zette nog maar 2267 liter om, 
wat slechts 3,7 % betekende. Van Erbervelt maakte na zijn faillissement 
een doorstart en behaalde in juli 1785 een omzet van 2096 liter ofwel 3,1 %.6 
Er waren in 1772 tien mouterijen in Gorcum, die bij elkaar, volgens een 
niet-fiscale bron, een omzet zouden hebben van 6.000.000 liter. Dit is een 
buitensporig grote hoeveelheid vergeleken met fiscale gegevens, die voor 
dit jaar een totale handel in graan, dus niet alleen van mout, aangeven ter 
grootte van 6267 zak, dus slechts ruim een half miljoen liter.7 

Inclusief de kosten van het proces tegen Cappelhoff bouwde Van Erbervelt 



een schuld op van f 16.301 ,45.8 In' juli 1780 inventariseerden curatoren 
over zijn insolvente boedel de mouterij: de verdieping herbergde zo'n 
55.000 liter mout. Op de begane grond bevonden zich een ijzeren 
kolenschep, 3 zadels, enig paardentuig, 2 tonnen, een regenzeil, een 
haverkist, een kruiwagen, een zinken scherm, een blikken gieter, 2 houten 
schalen met een houten unster, een wateremmer, een wan, 4 hennen en 
een haan. De kolenhokken bevatten een partij steenkool en in de tuin onder 
de loods was een glaskozijn met 3 g~asramen.~ Steenkool werd gebruikt als 
brandstof voor de eesten (droogovens) en is, net als hooi voor de 
transportpaarden, gedurende de gehele 19e eeuw opgeslagen gebleven.1° 
In september 1780 verkochten de curatoren het onroerend goed van de 
mouterij, waarvan Van Erbervelt in 1773 door uitkoop van De Looij voor 
f 1000 geheel eigenaar was geworden,ll voor f 2290 aan de koopman Jan 
Pieter Krul. De eigenaar van Keizerstraat 7 had het recht van overpad door 
de tuin naar de ~a1ensteeg.l~ 
Krul verhuisde naar Nijmegen en verkocht de mouterij aan De Looij voor 
f 1 900.13 Die verkocht in 1802103 de mouterij, voorzien van drie eesten en 
een wasserij, in twee helften, nl. aan de kapitein Lodewijk Hendrik Anthony 
de Nötzel en aan Corstiaan Heystek, voor totaal f 3800.14 Heystek 
verkocht zijn helft al spoedig aan De Nötzel, die beloofde de helft of een 
derde te betalen van diverse belastingen waarvoor brouwerij "De gekroonde 
of geklaverde haan" aangeslagen werd.15 

In 1832 is de koopman Willem van Breda met de zijnen eigenaar, vanaf 
1856 is dat M.J. van Andel-Bok C.S. en vanaf 1857 de koopman Teunis van 
Breda C.S. Otto Willem van Breda verkocht de mouterij in 1859 aan Adriaan 
François van Renesse voor f 12.500. Verder nam hij over: twee balansen 
met schalen en gewichten, vuurgereedschappen, 8 moutmanden, 20 
korenzakken, 8 graanschoppen, een kruiwagen, een vuilnisbak, lampen, 
een geweer en een moutton, een linnen droogkleed, 2 steekwagentjes, een 
graanharp met 2 zeven, graanmaten, 25 vuurstenen, 20 eesttegels en 
10.000 kg steenkool, alles ter waarde van f 474,25.16 

Van Renesse sloopte in 
1869 Keizerstraat 9-13 en 
bouwde er een nieuw 
eestgebouw. In dit jaar 
kwam er ook aansluiting op 
het gemeenteriool voor 
Keizerstraat 9-1 3 en 
1 9-23.17 De noordgevel van 
nr. 23a dreigde in 1899 in te 
storten en is toen ver-

De mouterij op een verkoopbrochure van nieuwd.18 
Van Renesse 
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Een zus van Van Renesse bracht de mouterij in 1907 in in de N.V. "Van 
Renesse's Bierbrouwerij De Kraan", welke brouwerij gelegen was aan de 
r ie uw stad.'^ 
De N.V. maakte na enige tijd geen gebruik meer van de mouterij. In 1916 
was het complex verhuurd als groentedrogerij en -inmakerij aan Cornelis 
~ l a d . ~ O  

Luchtfoto met rechtsboven een binnenterrein met bomen rond de mouterij 

In 1920 verkocht de N.V. het complex in tweeën. Het gedeelte Keizerstraat 
9-1 7, met de gang die uitkomt tussen Havendijk 6 en 18-20, groot 642 m2, 
kocht de architect Johannes de Bie voor f 6500. Hij verbouwde het geheel 
in 1920~' en nr. 15 in 1933, terwijl nr. 17 als garage diende.22 Het gedeelte 
Keizerstraat 19-23a, groot 330 m2, kochten de koopman en kruidenier 
Marinus Hubertus Gerardus Ringlever en de varkenskoopman Anthonie 
Stouten voor f 7 0 0 0 . ~ ~  

Ringlever en Stouten brachten hun bezit in in de vennootschap onder firma 
"Ringlever en Stouten", handel in kaas en spek. Deze v.o.f. exploiteerde er 
een spekrokerij in het zuidelijk deelz4 en werd in 1923 ontbonden, waarna 
Stouten eigenaar werd.25 Het noordelijk deel van de nrs. 19-23a werd, 
waarschijnlijk tot 1928, verhuurd aan de koffiebrander C.J. Kr i jg~rnan.~~ 
Stouten verkocht in 1930 zijn bezit aan De Bie, die het gedeelte 
Keizerstraat 23a in 1931 verkocht aan de metselaar Maarten Groeneveld, 
die het in dat jaar verbouwde27 en wiens dochter T.A. Hania-Groeneveld 
rond 1970 nog eigenares was. 



De Bie verbouwde in 1930 Keizerstraat 19-23 tot woonhuis en garage;28 
in 1948 was er nog een verbouwing van de nrs. 21 -23; 29 een erfgenaam 
van De Bie verkocht het in 1962 aan N.V. J. Noorduijn & Zoon; deze ver- 
huurde de verdieping aan A.V. Klaus, die er in 1973 een sauna begon;30 
later kwam hier de werkruimte van de Stichting Historisch 
Bodemonderzoek Gorinchem, terwijl De Glasman de begane grond 
huurde. Noorduijn verkocht Keizerstraat 19-23 en Burgstraat 
35lKeizerstraat 2 in 1982 aan de gemeente voor f 255.000. Hiervan was 
f 40.000 de getaxeerde waarde van Keizerstraat 19-23.31 Thans heeft de 
Stichting Stadsherstel Gorinchem plannen om hier woningen met garage in 
te richten. 
De Bie's erfgenaam verkocht Keizerstraat 15-1 7 en de gang in 1955 aan de 
aannemer Hendrik Pellikaan; in de jaren zestig maakte de padvinderij 
gebruik van eerste verdieping en zolder. 
Tenslotte verkocht De Bie's erfgenaam Keizerstraat 9-13 in 1963 aan A.E. 
van der Genugten-van Sitteren. 
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ENIGE WETENSWAARDIGHEDEN OVER HAARDSTENEN EN EEN 
GEBAKKEN HAARDPLAAT 

G. Vroegh 

Tegen het eind van de vijftiende eeuw kwamen de haardstenen in zwang. 
Oorspronkelijk waren het gewone, vuurvaste bakstenen. Later werd de 
voorzijde versierd met een gestempeld reliëf. Zij werden achter het 
haardvuur in de wand van de schouw gemetseld. Vandaar dat ze vaak door 
vuur en roet zijn aangetast. Ze kunnen beschouwd worden als de 
voorlopers van de latere gegoten, ijzeren haardplaten. 
Mevr. Dr. J. Hollestelle onderscheidt 3 typen haardstenen.' 
Het eerste tvpe is 10 cm hoog, 13 tot 15 cm breed en 7 tot 10 cm dik. Dit 
type haardstenen is gemaakt van een grof materiaal, dat grijs, lichtrose of 
geelachtig van kleur is. Deze haardstenen zijn vervaardigd vanaf het begin 
van de 16e eeuw tot ver in de 17e eeuw rondom het prinsdom Luik. 
Het tweede t v ~ e  is rood van kleur en is van tamelijk fijne klei gebakken. De 
oudste haardstenen van dit type zijn in het begin van de 16eeeuw 8 a 9 cm 
dik, maar later zijn ze 5 tot 7 cm dik. Het voowlak is 9 tot 11 cm hoog en 
13 tot 15 cm breed. Ze zijn hoofdzakelijk vervaardigd rond 1550 in Oost- 
Vlaanderen en Antwerpen. 

"Zeeslag", AntwerpenIOost-Vlaanderen, 14,5xlOx6,5 cm, c. 1550, collectie 
auteur, foto R. Vroegh 



Waarschijnlijk zijn de oudste haardstenen afkomstig uit de hogere streken 
op de noordrand van de Ardennen en de Eifel. Men was hier gewend de 
belangrijke gebouwen op te trekken in natuursteen. 

De kalkhoudende natuursteen die hiervoor gebruikt werd, was echter niet 
goed bestand tegen vuur, zodat men zich genoodzaakt zag de 
schouwmuur van baksteen te maken. Zo kwam men terecht in de buurt van 
Luik, Raeren (ten zuiden van Aken), Brunssum en Schinveld. 
De afmetingen van deze stenen zijn ongeveer 10 cm hoog, 14 cm breed en 
ruim 9112 cm dik. 
Het derde tvpe is over het algemeen rood .van kleur, gemaakt in het laatste 
kwart van de 1 6e eeuw tot in de 1 7e eeuw. 
Dit type haardstenen werd vervaardigd in Vlaanderen en Antwerpen, maar 
later ook in Holland en Utrecht. Van deze stenen liep het patroon door tot 
aan de rand, zodat de haardstenen mooi op elkaar aansloten. Daartoe 
liepen de haardstenen naar achteren taps toe, zoals men dat ook kent van 
wandtegels. 

De meest voorkomende voorstellingen op haardstenen zijn: heraldische 
wapens, bijbelse en mythologische voorstellingen, mannen- en vrouwen- 
koppen, bloemen, ornamenten, leeuwen of herten in een ruit of ovaal, vaak 
voorzien van een jaartal. Dat wil niet altijd zeggen dat een haardsteen 
gemaakt is in het jaartal dat op de steen staat. De mallen werden dikwijls 
gebruikt tot de afbeelding niet duidelijk zichtbaar meer was. 
Ter afsluiting van de van haardstenen voorziene schouwachterwand, werd 
aan de bovenzijde een deksteen aangebracht in de vorm van een boog of 
fronton. 

De aanschaf van haardstenen was nogal kostbaar. Daarom worden zij het 
meest gevonden in kastelen, kloosters, woningen van edellieden en de 
beter gesitueerde burgers. 
Er zijn maar enkele complete schouwen bekend. Ook de opstelling van de 
haardstenen is lange tijd onbekend gebleven. 
In 1975 werd de heer T. Teunissen in Kampen attent gemaakt op de 
aanwezigheid van een complete achterwand van een haardstede, die bij 
een verbouwing in Kampen tevoorschijn was gek~men .~  De heer Teunissen 
trof de haardstenen niet meer op de oorspronkelijke plaats aan, maar hij 
slaagde er wel in het geheel te reconstrueren. De 32 haardstenen uit het 
begin van de 17eeeuw stellen alle een klimmende leeuw in een ruit voor. 
De haard wordt bekroond met een halfronde deksteen met het wapen van 
Karel V (gedateerd 1554). 

De heer Teunissen heeft op vijf manieren een reconstructie van de haard 
gemaakt, waarbij de opstelling 5x5, 1 x4, 1 x3 plus de deksteen de meest 
logische is. Men herkent hierin de vorm van de latere gietijzeren haard- 



platen. Mevr. Hollestelle was zeer 
verheugd dat nu eindelijk een stookplaats 
gevonden was, waarin de haardstenen op 
hun oorspronkelijke plaats werden aan-
getr~ffen.~ 
In 1983 werd bij archeologisch onderzoek 
in het centrum van Utrecht een stook-
plaats met een complete partij (48 stuks) 
haardstenen aangetroffen. Een aantal 
daarvan was zwaar beschadigd. Na res- 
tauratie werden de haardstenen herplaatst 
in de opstelling 6x6 stenen. Daarboven 
1x5, 1x4 en 1x3 stenen. De haard wordt 
gedekt door een halfronde deksteen. 

Type haardsteen zoals gevonden in Utrecht, collectie auteur, foto Martin Veen 

De haardstenen meten 15,5xlOx6 cm en zijn versierd met klimmende 
leeuwen in ruiten. De deksteen stelt een tweekoppige adelaar met 
keizerskroon voor, tussen twee zuilen van Hercules, en wordt geflankeerd 
door leeuwen. Een spreukband draagt de [etters WS-SVI, waarvan de 
betekenis mij niet bekend is. Een jaartal ~ntbreekt .~ 
In het Gemeentemuseum in Arnhem bevindt zich een deksteen waarop het 
wapenschild van prins Maurits voorkomt, met daaronder de naam Dierck 
Hindericks Snock. 



Particulieren konden het zich zelden veroorloven een eigen wapen te laten 
bakken. Het kwam echter voor dat men onder een gangbaar wapen, zoals 
in dit geval van prins Maurits, de eigen naam liet toevoegen. Deze deksteen 
draagt het jaartal 161 0. De familie Snoek was in het verleden een bekende 
naam in Gorinchem. De steen zou in Gorinchem gemaakt kunnen zijn, 
aldus mevr. Hollestelle, maar hiervoor zijn geen bewijzen aan~ez ig .~  Het is 
wel zo, dat er rond 1600 pottenbakkers werkzaam waren in Gorinchem, 
waar de steen gemaakt zou kunnen zijn. Het ligt meer voor de hand, dat de 
steen in Gouda gemaakt is. In Gouda zijn in ieder geval haardstenen 
gebakken. 

In "Gorinchem door de eeuwen heen beschreven" valt op blz. 51 te lezen, 
dat op 14 september 1388 Gorinchem door eenen ongelukkigen brand 
meer dan vijftienhonderd haardsteden ~er loor .~  Ik stel me voor dat de stad 
daarna herbouwd is en dat er in de 16e en 17e eeuw vuurvaste haard- 
stenen voor de achterwand van de vuurplaats aangebracht werden. 
Bij verbouwingen en sloopwerken zijn ze enkele eeuwen later verdwenen. 
Het is echter bekend, dat bij werkzaamheden haardstenen gevonden zijn 
aan de Kortendijk, de Langendijk en de Dalemstraat. 
In het depot van het Gorcums Museum bevinden zich vier haardstenen en 
een deksteen. De herkomst van deze stenen is onbekend, maar ik ga er 
vanuit dat zij afkomstig zijn uit de Gorinchemse binnenstad. Van de 
deksteen is de herkomst wel bekend. Hij is in 1912 gevonden bij het 
verbouwen van het pand Molenstraat hoek Kerk~teeg.~ 



Deksteen met het Habsburgse wapen, 1554, collectie auteur, foto R. Vroegh 

Deze deksteen is getooid met het wapen van het Duitse keizerrijk en is 
voorzien van de wapenspreuk van Karel V ("plus oltre"), geflankeerd door 
twee zuilen, waarnaast ter linkerzijde een griffioen en ter rechterzijde een 
klimmende leeuw. Aan weerszijden van de kroon staat het jaartal 1554. De 
oudst bekende archiefbron m.b.t. dit pand stamt uit 1564, wanneer de 
erfgenamen van Dirk Stockum het ~erkopen.~ 
De haardstenen in het depot dragen de jaartallen 1521, 1598 en 1599. 
Twee stenen zijn getooid met twee klimmende leeuwen, op de derde steen 
staat een onduidelijk heraldisch wapen en de vierde steen (niet gedateerd) 
stelt Holofernes voor, die door Judith onthoofd wordt. 

Holofernes door Judith onthoofd, Antwerpen, 15x10x6 cm, collectie auteur, foto 
R. Vroegh 



Ook in de opslagruimte van de Werkgroep Archeologie Gorinchem bevin- 
den zich vier haardstenen, waarvan er drie afkomstig zijn uit de 
Dalemstraat en er één aan de Kortendijk gevonden is. 
De voorstellingen zijn: 
- twee klimmende leeuwen in ruiten, 3e type, Holland (?), 1599 
- wapen van Otto van Bijland-Rheidt en Maria van den Bongard, letype, 

Luik, 161 1 
- Daniel in de leeuwenkuil, 2e type, Antwerpen, 2e kwart 16e eeuw. 

In 1986 betrok de heer J.W. Vermeulen het pand Langendijk 20, waar nu de 
Radiobeurs gevestigd is. Bij de verbouwing bleek, dat zich tussen twee 
vloeren in een vuurplaats bevond. De vuurplaats werd gevormd door 
tichelstenen en steunde in tras op de balken. 

"St. Joris en de draak", Luiks type, 14,5xlOx7,5 cm, collectie auteur 
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In de tussenmuur van Langendijk 22 en Langendijk 20 bevonden zich drie 
haardstenen. Ze zijn van het Luikse type en meten 13x10~8 cm. Na 
verwijdering van de kalk die de haardstenen bedekte, bleek een steen 
Johannes de Evangelist voor te stellen; de andere stenen stelden St. Joris 
en de draak voor. 

In oktober 1986 werd in Gorinchem aan de Kortendijk op de hoek van de 
Kapelsteiger, in het kadastrale perceel sectie C nr. 4045, een bijzondere 
vondst gedaan door de heer A. Wijkamp. 
Naast een aspot werd ook een aantal brokken baksteen met reliëfversiering 
gevonden. Deze vondst werd in 1988 door mevr. Hollestelle en Martin C.W. 
Veen beschreven in het blad Westerheem, uitgaande van de AWN 
(Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland).g 
Het bleek dat er sprake is van een gebakken haardplaat, die in de muur van 
een schouw achter het haardvuur moet hebben gezeten. Het is van een vrij 
grove, lichtrood bakkende klei gemaakt stuk baksteen. 

De haardplaat is 70 cm breed, in het 
midden 74 cm hoog en bijna 11 cm dik. 
Onderaan rechthoekig en bovenaan half- 
cirkelvormig. In de onderste helft in het 
midden is er door het vuur veel materiaal 
verloren gegaan. Het voorvlak van de 
haardplaat is voorzien van een aantal 
gestempelde heraldische wapens, die wij 
ook kennen van de haardstenen die in 
Nederland en België aangetroffen zijn. 

Alhoewel de haardplaat zwaar 

Gorcumse haardplaat, foto Martin beschadigd is, zijn er toch nog vier 

Veen verschillende stempels te zien. De 
stemoels A en B meten 8,5x6 cm, C en D 
meten 11,5x7,5 cm. Als deze stempels 
voor afzonderlijke haardstenen gebruikt 
zouden zijn, zouden die haardstenen 
ongeveer 10x7,5 cm en 13x9 cm lang en 
breed geworden zijn, wat klopt met 
enkele haardstenen waarop dezelfde 
motieven te zien zijn. 
De stempels B en C stellen twee 
gekroonde leeuwen voor, die een 
wapenschild vasthouden. Op het wapen- 
schild is duidelijk een Franse lelie te zien. 
Onder het schild bevindt zich een 
spreukband, maar de letters zijn helaas 



niet meer te lezen. Het schild wordt gedekt door een zeer bolle kroon of 
helm. 

"Tweekoppige adelaar", omgeving Luik, 13,5xl0,5x8cm, 2e helft 16eeeuw, 
collectie auteur, foto R. Vroegh 

Volgens het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag stelt het wapen 
dat van de Oppergelderse familie Van Eijll voor. De voorstelling op stempel 
A stelt een tweekoppige adelaar voor. Deze Habsburgse adelaar komt op 
veel in Nederland gevonden haard- en dekstenen voor. 
Stempel D stelt twee wapenschilden voor. Deze wapens zijn ge'identificeerd 
als die van Otto van Bijland-Rheidt en zijn vrouw Maria van den Bongard. 
Otto van Bijland werd in 1577 voor de hertog van Gulik stadhouder van 
Heinsberg, dat ten zuiden van Roermond ligt. 
In 1960 werd een haardsteen met hetzelfde stempel in Maastricht 
gevonden. In het Heimatmuseum in Heinsberg bevindt zich een zelfde 
haardsteen en schrijver dezes is, evenals de Werkgroep Archeologie, ook 
in het bezit van dezelfde haardsteen. Alle vier dragen ze het jaartal 1611. In 
de buurt van Heinsberg zijn goede leemgroeven en van oudsher zijn er 
steen- en pottenbakkerijen. 

Het ligt voor de hand dat haardstenen en haardplaten voorzien van het 
wapen van de stadhouder ter plaatse gebakken werden. Martin Veen 
vermoedt, en dat lijkt mij aannemelijk, dat de Gorcumse haardplaat in die 
streek gemaakt is en per schip naar Gorcum vervoerd werd. 
Anders dan in Westerheem staat, is de vindplaats niet bebouwd in 1584. 
Dit jaar, genoemd in het manuscript "Oude namen van huizen en straten in 



Haardsteen met het wapen van Otto van Bijland-Rheidt en zijn vrouw, omgeving 
Luik, 14x9~73cm, 1611, collectie auteur, foto R. Vroegh 

Gorinchem" uit 1924 van W.F. Emck, slaat slechts op de vermelding in het 
oudste verpondingskohier. Bovendien wordt in het artikel ten onrechte 
aangenomen, dat het perceel behoorde bij het tegenwoordige pand 
Kortendijk 28: in de 17e eeuw wordt in alle transportakten juist vermeld, dat 
het ervóór liggende pand Kortendijk 30 liep van de straat tot aan de Haven. 
Laatstgenoemd pand werd in 1600 eigendom van de metselaar Hubert 
Fransz, die het de naam "de Trom" gaf. 

Om te weten te komen of de "Gorcumse haardplaat" in of in de omgeving 
van Heinsberg vervaardigd is, is aan de Universiteit Twente een röntgen- 
fluorescentie (XRF)-onderzoek verricht. Uit de resultaten van de metingen 
blijkt dat de samenstelling van de materiaalmonsters uit de "Gorcumse 
haardplaat" en de materiaalmonsters van de steen uit het Heimatmuseum 
te Heinsberg zoveel op elkaar lijken, dat, als de steen uit het 
Heimatmuseum werkelijk in de onmiddellijke omgeving van Heinsberg 
gemaakt is, de in Gorinchem aangetroffen haardplaat eveneens in deze 
streek vervaardigd kan zijn, hoewel dit voor Martin Veen nog geen sluitend 
bewijs is. 
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DE WEGBEREIDER VAN "DE VRIES ROBBE & CO" 

R.F. van Dijk 

In het prestigieuze gedenkboek van het staalconstructiebedrijf "De Vries 
Robbé & Co" wordt nogal geringschattend gedaan over een soortgelijk 
bedrijf dat vóór 1881 op dezelfde plaats, tussen de Arkelsedijk en de Linge, 
gevestigd was. Het zou maar een smederijtje zijn geweest, dat een 
troosteloze indruk maakte en waarvan de grote Willem de Vries Robbé de 
restanten zo snel mogelijk opruimde.' Waar sinds 2001 de brandweer- 
kazerne staat, heeft echter de firma "H. Oosterbroek & Zoon" een rol van 
betekenis gespeeld. 

Vader en zoon Hein Oosterbroek (geboren Apeldoorn 181 8 resp. Utrecht 
1849) kwamen in 1873 vanuit Zevenbergen aan te Gorcum. Beiden- waren 
werkzaam als opzichter bij de suikerfabriek (thans Purac) verderop aan de 
Arkel~edijk.~Aan het begin van de dijk bevond zich een woning met uit- 
spanning, Tivoli genaamd.3 Vermoedelijk hebben Hein sr. en jr. hier na een 
lange dag werken een biertje gedronken en plannen gesmeed om voor 
zichzelf te beginnen. Op het terras gezeten keken zij eens om zich heen en 
in hun visie was de aan het water gelegen lokatie ideaal. Zij traden daarom 
in onderhandeling met de eigenaren van Tivoli, de bierbrouwers Eijckmans 
en Van Renesse. Dezen waren genegen het terrein van 1905 m2 met opstal- 
len te verkopen voor f 4400. Ook de timmerman Wapperom, eigenaar van 
aangrenzende, moerasachtige gronden ter grootte van 2665 m2, was tot 
verkoop te bewegen tegen een bedrag van slechts f 500. Eind november 
1877 waren de Oosterbroekjes daarmee ieder voor de helft eigenaar van 
een flink bedrijf~terrein.~ 

Met de voorbereidingen voor het oprichten van het bedrijf waren zij al eer- 
der begonnnen door het aanvragen van een vergunning voor het slopen 
van Tivoli en het bouwen van een ijzer- en kopergieterij met twee smelto- 
vens, twee open smidsvuren, een droogeest en een stoommachine van 10 
pk voor het aandrijven van een walsmachine, ponsmachine, boormachine, 
vier draaibanken en een schaafbank. De gemeente verleende die vergun- 
ning op 15 augustus 1877. Ook de minister van oorlog moest concessie 
verlenen, daar de lokatie binnen de "verboden kring" rond de vesting 
Gorcum lag. De minister gaf in oktober 1877 groen licht om het vrije 
schootsveld hier te onderbreken, mits de gebóuwen van hout waren en het 
terrein niet vergroot zou worden.= 

Vol elan gingen vader en zoon aan de slag. Aan het eind van het jaar con- 
stateerde de Kamer van Koophandel, dat het bedrijf voorzag in een sedert 



lang in deze streken gevoelde behoefte. In 1878 had de firma druk werk en 
maakte een zeer goede indruk bij een ingrijpende revisie van de gemeen- 
telijke veerstoomboot, inclusief stoomketel (aannemingssom f 2935).6 De 
KvK meende dan ook, dat de firma aanbevolen kon worden voor grotere 
werken. 
De gemeente Meerkerk daarentegen sloeg met argusogen de toenemende 
bedrijvigheid gade. Aan het eind van het jaar klaagde zij bij de provincie, 
dat de paarden van voerlieden schichtig werden van de open vuren naast 
de rijweg. Oosterbroek moest dit verhelpen door een schutting langs het 
terrein en luiken voor de ramen van de werkloods te ~ e t t e n . ~  
Volgens het jaarverslag 1879 van de KvK leverde Oosterbroek 
kustlichttorens aan Nederlands-Indië. Een blijvende herinnering is, aldus 
een mededeling van Bert Stamkot, een dubbele ophaalbrug, onderdeel van 

het middensluishoofd in de Oude 
Sluiskolk van Vreeswijk. Een 
Hollands-klassiek model brug, maar 
uitgevoerd in degelijke, geklonken 
gietijzeren elementen. Wie de blik 
omhoog richt, ziet nog immer het 
opschrift: "H. Oosterbroek & Zoon I 
18 Gorinchem 79". Een mooi bewijs 
van Gorcums vroege industrialisatie, 
op een sfeervolle 10katie.~ 

In dit jaar, op 9 december, zetten 
vader en zoon hun bedrijf om in een 
vennootschap onder firma, met als 
doelstelling het daarstellen van ijzeren 
schepen, stoombooten en stoom-
machines. Senior bracht f 6000 in en 
zijn zoon het viervoudige. Winst en 
verlies zouden zij naar evenredigheid 
van het ingebrachte kapitaal delen.g 
Rond de jaarwisseling 1879180 had 
de v.o.f. "H. Oosterbroek & Zoon" 21 
werklieden in dienst en een jaar later 
al 35, nog een jaar later verminderd 
tot 1 2.1° 

Al leek de firma een gouden toe- 
komst te hebben, toch kwam in 1881 
het einde. Het jaar was voor de jong- 
ste firmant reeds met tegenslag 
begonnen. Door onbekende oorzaak 
brak brand uit in zijn huurwoning bij 

37 



de ~a lempoor t .~~  Aan het eind van het jaar werd het grootste, zuidelijke 
deel van het bedrijfsterrein met opstallen, groot 2705 m*, maar zonder roe- 
rende of demontabele goederen, in het openbaar verkocht. Op 7 novem- 
ber bleek Willem de Vries Robbé de hoogste bieder te zijn voor f 4300. 
Daarbovenop kwamen de kosten van de roerende goederen die hij 
ondershands (f 2560) en openbaar (f 922,80) van de firma overnam. Het 
resterende onroerend goed verkocht Oosterbroek sr. op 28 augustus 1883 
aan De Vries Robbé voor f 3000. Al met al betaalde De Vries Robbé dus 
bijna f 11.000, drie keer zoveel als in eerdergenoemd gedenkboek staat. 
De waarde van de firma Oosterbroek bedroeg zelfs nog meer, want andere 
opkopers betaalden nog f 798,40 voor roerende goederen. Op 21 december 
1881 werd de firma ontbonden, waarbij na aftrek van alle kosten en 
schulden het tussen beide firmanten te verdelen nettobedrag bepaald werd 
op f 5781,20; senior nam het onroerend goed over dat hij nog geen twee 
jaar later aan De Vries Robbé zou overdoen.12 
Het belastbaar jaarinkomen van vader en zoon was in 1881 f 600 resp. 
f 1000; een jaar later was het inkomen van senior en van De Vries Robbé 
f 600.1~ 

Hoe kwamen de Oosterbroekjes aan hun kapitaal? Junior leende eind 1877 
f 2500 van H.J.D. Doorman, met hypotheek op zijn zelfgebouwde woon- 
huis Arkelse Onderweg 34-36, dat hij kort daarna voor het dubbele ver- 
kocht; dit huis, in 1913 voorzien van een extra verdieping, is nog het enige 
tastbare in Gorcum dat met de naam Oosterbroek is verbonden.14 Vader en 
zoon leenden eind 1879 f 3000 resp. f 8000 van H.J. van Eeten en M.L. 



Schippers-de Lint (schoonmoeder van junior). Ook na de ontbinding van de 
vennootschap waren zij nog kredietwaardig. Van Eeten en H.J.F. Muller 
leenden in 1882 aan senior f 2500 resp. aan junior f 2700. Vader en zoon 
gaven daarbij hun bedrijfsterrein, woonhuizen en weilanden onder 
Ridderkerk in hypotheek. De in Ede wonende moeder van De Vries Robbé 
leende in dezelfde tijd overigens f 8500 aan een Gorcumse bakker.15 

Junior vertrok naar Ede (ontmoette hij daar evengenoemde moeder?) en 
iets later naar Doetinchem. De burgemeester van laatstgenoemde stad 
vroeg zijn ambtgenoot van Gorcum inlichtingen over juniors soliditeit en 
moraliteit. De burgemeester van Gorcum toonde geen terughoudendheid 
bij de beantwoording van deze vraag. Volgens hem had Oosterbroek jr. in 
onmin met zijn echtgenote geleefd en was hij zich te buiten gegaan aan 
spiritualiën.16 
Al is er tegen junior nooit enig proces-verbaal opgemaakt, toch kan het hier 
opgelichte tipje van diens privacy-sluier wel eens de verklaring zijn voor het 
einde van de firma. Niet een slechte bedrijfsvoering of zakelijke tegensla- 
gen waren de firma Oosterbroek noodlottig geworden, maar privébeslom- 
meringen van de belangrijkste firmant. De conclusie is dan, dat De Vries 
Robbé niet een zieltogend smederijtje overnam, maar in een gespreid 
bedje terechtkwam. Het zou tien jaar duren eer hij een (illegale) uitbreiding 
van zijn bedrijf realiseerde.17 

Oosterbroek senior maakte na de verkoop van het bedrijf geen geslagen 
indruk. Hij zette nog korte tijd een smederij met drie werklieden voort (waar 
De Vries Robbé er in het begin ook nog maar 21 had, dus 14 minder dan 
de firma enkele jaren eerder)18 en verdiende later de kost als commissio- 
nair. Na zijn overlijden, op 15 oktober 1891, was zijn weduwe agentesse in 
steenkolen, tot haar vertrek in 191 5 naar Apeldoorn. 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE 
GEMEENTE VAN GORINCHEM 
Aflevering 17: Over de predikant Abraham de Pecker 

Ds.L. Hoving 

Wie zich verdiept in de notulen van de kerkeraad van de Hervormde 
gemeente van Gorinchem in de periode van omstreeks 1860-1 920 zal vele 
malen de naam van ds. De Pecker tegenkomen. Geen wonder, want hij 
heeft hier meer dan 55 jaar een van de drie predikantsplaatsen bezet. Het 
is wel een staaltje van bijzonder uithoudingsvermogen, dat je in de 
predikantenwereld haast nergens zo aantreft. Misschien, in de tijd dat het 
emeritaat op 65-jarige leeftijd nog niet verplicht was voorgeschreven, zal 
het wel eens voorgekomen zijn, dat een dominee als kandidaat ergens was 
begonnen en daar zijn hele verdere leven bleef. Ik heb er maar niet naar 
gezocht. Het had mogelijk gekund in de oudste drukken van "Van Alphens 
kerkelijk handboek". 
Ds. Abraham de Pecker stond wel ruim 55 jaar in de Hervormde gemeente 
van Gorcum. En het was toch al zijn derde gemeente. 
Hij was geboren te Bloemendaal, studeerde in Leiden theologie in de tijd 
dat prof. Jan Hendrik Scholten daar als nieuw-testamenticus en dog- 
maticus en prof. Abraham Kuenen als oud-testamenticus pleitbezorgers 
waren voor een moderne theologie. In een onzer vorige afleveringen 
hebben we al gehoord hoezeer een man als Abraham Kuyper als student 
door hen be'invloed werd en ook hoe het bij Kuyper op den duur juist 
averechts werkte. Daarentegen bleef De Pecker een trouw en overtuigd 
aanhanger van het modernisme. Hij was er zeker van dat dit de weg was 
om tot een nieuwe beleving van de boodschap van de bijbel te komen. In 
hoeverre hij dit ook al in zijn beide eerste gemeenten Mastenbroek en 
Waddinxveen op de kansel des zondags vorm en inhoud heeft gegeven, is 
ons niet bekend. Misschien was hij er daarvoor ook te kort: in beide 
plaatsen slechts twee jaar, zoals dat toen mogelijk was en wel vaker 
voorkwam. Het waren beide nogal traditionele gemeenten, zoals nog 
steeds, voor zover mij bekend. Maar De Pecker was kennelijk een goed 
redenaar en dat gaat er bij veel mensen vaak wel in. 

Wat hem en ook de Gorcumers bewogen heeft contact met elkaar te 
zoeken, lag daarom misschien niet zo voor de hand, nu hij ook nog maar 
twee jaar in een toch heel wat grotere gemeente, na Mastenbroek, was 
komen te staan. 't Blijft voor ons wat duister, waarom dat snelle vertrek 
weer uit Waddinxveen. Hij zelf heeft blijkbaar over gezondheidsredenen 
gesproken, die hem hadden bewogen serieus contact met Gorcum te 
overwegen, zoals dat in een krantenartikel n.a.v. zijn 50-jarig ambts- 



jubileum wordt vermeld. Een groot deel van de voorpagina van de Nieuwe 
Gorinchemsche Courant van 30 mei 1906 werd aan hem gewijd, 
geschreven door de heer H.A. van Goch, de bekende auteur van de 
Gorcumse geschiedenis onder de titel "Van Arkels oude veste" (1898). 
Zijn artikel over de jubilerende ds. De Pecker is nog altijd te lezen in het 
gemeentearchief van Gorcum in de Molenstraat. Van Goch zelf was geen 
lid van de Hervormde kerk, maar leefde mee met de Hersteld Evangelisch 
Lutherse kerk. Ook daardoor stond hij wat meer buiten de richtingenstrijd 
die het kerkelijk leven in de Hervormde gemeente van Gorcum in de 
periode dat ds. De Pecker hier werkzaam was, zo kenmerkte. 
In dat krantenbericht van Van Goch wordt ons toch wel een en ander 
opgehelderd over de ontwikkelingen in het denken van de predikant aan 
wie hij zijn artikel gewijd heeft. Hij wordt daarin getekend als de grote 
voorvechter van het modernisme. Maar wie dat artikel leest, krijgt de indruk 
dat die overgang naar deze theologische richting toch niet zonder strijd is 
verlopen. Van Goch wijst erop, dat ds. De Pecker zich bij zijn komst in zijn 
eerste gemeente niet direct als "modern" tituleerde, doch dat zijn besluit 
om zich te scharen onder de banieren van 't modernisme, genomen was na 
rijp overleg en na grooten strijd was genomen met tot overtuiging gerijpte 
vastheid. 

Vermoedelijk is die strijd al begonnen in zijn tweede gemeente 
Waddinxveen en is dat mede de reden geweest, dat hij zo vlot al weer 
vertrok naar Gorcum, waar hij wist dat hij in zijn collega Holwerda, die hem 
bevestigde in zijn ambt in Gorcum, een warme vriend zou krijgen met 
begrip voor de nieuwe ontwikkelingen in de theologie. In het begin heeft De 
Pecker niet over belangstelling in de kerkdiensten te klagen gehad. Hij 
werd geprezen om zijn eerlijkheid en oprechtheid, waarmee hij bij zijn uitleg 
van de bijbel zich openlijk uitsprak, ook al maakte hij daarbij gebruik van de 
gangbaar geworden historische kritiek. Maar juist deze openhartigheid is 
hem op den duur door de mensen, die het bijbelwoord gewend waren naar 
de letter als betrouwbaar te lezen, niet in dank afgenomen. Van Goch 
waardeert de moderne richting, omdat zij bij het licht, door haar op den 
kandelaar des geestes geplaatst, ons gebracht heeft dichter tot God, dat zij 
ons heeft teruggevoerd tot Jezus, dat zij ons heeft doen begrijpen en 
verstaan den bijbel, dat zij ons verlost heeft uit de knechtschap der letter; 
dat zij -gelijk het moet zijn - weder gemaakt heeft den godsdienst tot een 
zaak van hart en leven. 
In de beginjaren van het predikantsschap van ds. De Pecker was volgens 
Van Goch de toestand heel anders dan nu vijftig jaar later. Het Kerkelijk 
leven bloeide. Tot het belijden van een godidienstig-zedelijk leven achtte 
men wel degelijk ook te behooren het kerkgaan, het instandhouden van het 
kerkelijk genootschap, waarbij men zich had aangesloten. Zij die men wel 
noemt "de grooten der aarde", "de upper ten", zoowel als de velen die een 
meer bescheiden plaats moeten innemen in het maatschappelijk 



samenstel, gingen 's zondags ter kerke om daar te zijn, naar het christelijk 
beginsel, naar Jezus' leer en daden, broeders en zusters van éénen huize, 
kinderen van hetzelfde gezin. Daar toefde hun geest eenige oogenblikken 
los van de dagelijksche, stoffelijke beslommering in reiner sfeer, daar werd 
't gemoed gestemd tot beter, hooger leven, daar voelde men den band der 
gemeenschap nauwer aangehaald. 
En wanneer de leeraar - ook de moderne - optrad, toen en ook iaren noq 
daarna, vond hij steeds het kerkgebouw gevuld met een schare van zijn 
geloofsgenooten. 
En sedert, en thans? Wat al tegenstand moest de moderne richting sedert 
die dagen ondervinden, wat zag zij hare gelederen dunnen, wat werd zij 
gesmaad, gehoond, verguisd, aan 't kruis genageld, wat liet men hare 
moedige leeraren alleen staan! 

Van Goch is er in dit hoofdartikel wel van overtuigd, dat het ds. De Pecker 
op 1 juni 1906 niet aan belangstelling zal ontbreken op de dag dat hij zijn 
gouden jubileum als predikant der Ned.Hew.Kerk zal herdenken, ookals de 
lange ambtsweg van vijftig jaren, een weg, die hem juist om zijn moderne 
overtuiging, vaak geworden is tot een gang naar Golgotha, men zal hem 
prijzen als leeraar van dat heerlijk, verheven Christendom, van dien 
godsdienst des geloofs, der hoop en der liefde. 
Die laatste aanhaling uit het uitvoerige artikel van Van Goch in de Nieuwe 
Gorinchemsche Courant, ontleend aan het slot van het bekende dertiende 
hoofdstuk van de eerste brief aan de Corinthiërs van de apostel Paulus, dat 
de zelfverloochenende liefde als de kern van het evangelie van Jezus 
Christus verheerlijkte, is wellicht ook het meest typerende van wat het 
leven en werk van ds. De Pecker heeft gekenmerkt. Hij was een aimabel 
mens, die rustig zijn eigen weg ging, ook al kwam hetgeen hij te zeggen 
had in zijn preken voor veel van zijn toehoorders langzamerhand wel 
ongeveer op hetzelfde neer. Dat verklaart mede dat het kerkbezoek 
langzamerhand steeds meer terugliep. Al moeten we ons dat ook weer niet 
al te dramatisch voorstellen. De meesten van zijn trouwe kerkgangers 
gingen maar één keer 's zondags ter kerke, in tegenstelling tot de aanhang 
van de beide andere predikanten. Als er in de notulen van de kerkeraad al 
sprake is van bedroevende kerkgang, dan betreft het kennelijk altijd 
bijzondere namiddagdiensten (3011 1880, art. 4; 1415 1886). Zijn aanhang 
is ongetwijfeld beduidend groter geweest dan uit de geregelde zondagse 
kerkgang viel af te leiden. Maar ook de inhoud van de prediking van ds. De 
Pecker was ongetwijfeld mede de oorzaak, dat bepaalde accenten uit de 
bijbelse boodschap niet zo naar voren kwamen. Dat God liefde is, was in 
de preken van ds. De Pecker bijna een vanzelfsprekendheid geworden. 
Maar dat is het in het evangelie van Jezus Christus nu juist niet. De mensen 
zijn van nature vaak zelfgenoegzaam en ego'istisch ingesteld. Ze gaan 
veelal van nature hun eigen weg, niet Gods weg. Dat element komt bij ds. 
De Pecker in zijn preken zonder twijfel vaak te weinig aan de orde. Dat de 



mensen de duisternis vaak liever hebben dan het licht (Joh. 3:15) en dan 
toch in Jezus de vergevende liefde aangeboden krijgen. Vandaar ook dat 
veel kerkgangers bij hem de troost missen en de nieuwe levensmoed die 
ze juist bij de beide andere predikanten wel vinden. We komen hierop terug 
in een volgende aflevering, waarin we het rechtsmodernisme hopen te 
bespreken. Hier beperk ik mij tot het leven en werk van ds. De Pecker, die 
door de meerderheid van de gemeenteleden te licht bevonden werd, maar 
door, wat langzamerhand een minderheid werd, in het zadel werd 
gehouden. 

Toch komt ds. De Pecker, ondanks de bezwaren die men kan hebben tegen 
de inhoud van zijn prediking, niet onsympathiek over. Hij is toch echt de 
man met ervaring, wat betreft kerkelijke zaken. Als de heren van de classis 
hun verplichte bezoek brengen (visitatie om de twee jaren), is het ds. De 
Pecker die met alles goed op de hoogte is en op deskundige manier hun 
vragen weet te beantwoorden (6/7 1891; 3/5 1892). Opvallend is het, dat 
verreweg de meeste notulen door hem zijn geschreven, hetgeen mede een 
gevolg is van de merkwaardige gewoonte, dat een nieuwe predikant altijd 
meteen het voorzitterschap wordt opgedragen. Opvallend zijn ook de met 
vaste hand geschreven woorden en zinnen en de weloverwogen 
formuleringen, als het soms om niet zo eenvoudige weergave van 
besprekingen gaat. 

Dat men in Gorcum behoefte voelde om hem bij zijn 50-jarig ambtsjubileum 
eens even in het zonnetje te zetten, was niet alleen het gevolg van het feit, 
dat het liberale deel van de bevolking het gevoel had, dat ze tegenover hem 
wel iets goed te maken had door hem zo vaak voor weinig toehoorders te 
laten preken, maar ook omdat hij buiten dit centrale werk nogal wat 
nevenwerkzaamheden verrichtte. Zo had ds. Hofstede bij zijn emeritaat 
hem als oudste predikant de catechisaties voor de militairen overgegeven 
(4/2 1886). Daarnaast verzorgde hij het godsdienstonderwijs in de 
bijzondere strafgevangenis voor vrouwen in Gorcum. Vanaf 1 september 
1885 werd hij aan het stedelijk gymnasium (nu "Camphusianum") tot leraar 
Hebreeuws voor f 200 per klas benoemd.' 

In zijn uitvoerig krantenartikel schrijft Van Goch over het modernisme: 
Werden de woordvoerders der moderne richting niet verwend door het 
geloftuit der menigte, zagen zij hunne kerken niet gevuld, werden 
teleurstelling, verdachtmaking en verguizing hun niet gespaard, pal sterk in 
hun geloof, bleven zij getuigen voor het vurig beleden beginsel.. . . was hun 
legertje geen dichte drom, een uitgelezen schare vormde het zonder twijfel, 
een kern uit het beste van de ontwikkelde, denkende lagen der 
maatschappij. 
Maar nu verder over het jubileum: vrijdag 1 juni 1906 was het dan zover. 
Een stroom van kaartjes, brieven, telegrammen en bloemstukken was die 



dag reeds bezorgd, toen ten huize van de jubilaris een commissie uit de 
burgerij zich aanmeldde. Na ontvangst door de heer en mevrouw De 
Pecker, die in de kring van hun kinderen en familie plaats genomen had, 
nam Van Goch als voorzitter van de commissie het woord om hem namens 
tal van ingezetenen en door vele buiten de stad wonenden, allen vrienden, 
geestverwanten of oud-leerlingen, van harte geluk te wensen. De hulde die 
wij u op uw gouden jubilaeumsdag bieden, geldt u als predikant en als 
mensch. Als predikant achten wij u hoog om de eerlijkheid van uw 
beginselen... als mensch hebben wij u lief en eeren wij u om uwe 
rechtschapenheid, uw oprechtheid en uw onberispelijken levenswandel. 
Wij willen dit ook doen in stoffelijken vorm door u aan te bieden een 
bronzen beeld "Memoria" op marmeren zuil, omdat zij in het boek der 
geschiedenis grift dag voor dag de feiten die voor de toekomst herinnering 
worden, omdat zij dus in uw levensboek met onuitwischbaar schrift van 
hulde en liefde voor een latere periode zal vastleggen het feit van uw 
gouden ambtsfeest. 

Het hier genoemde beeld staat nu nog altijd in het Gorcums Museum. De 
vier teksten op dit beeld luiden als volgt: 
I Corinthe XIII: 1-1 3 
't Was uit bron van liefde, dat 
welde de hulde aan Ds. 
Abraham de Pecker Sr. 
te Gorinchem gebracht bij 
zijn gouden jubileum als 
predikant der Ned.Herv. Kerk 
op ljuni 1906. 

Le coeur 
Se 
souvient. 

Memoria. 

E. Picault. 

Deze laatste inscriptie is de naam van de 19e eeuwse Franse beeldhouwer 
Emile Louis Picault. Het inventarisnummer van het beeld is 2919. 
Naast dit beeld werd aan de jubilaris aangeboden een bijbehorend album 
met de handtekeningen van hen die hun sympathie betuigden met dit 
huldeblijk, gebracht uit alle kringen der Gorcumse burgerij, in totaal 226. 
Het boek wordt nog bewaard in het Stadsarchief. 
Na de voorzitter van het jubileumcomité bracht de burgemeester de heer 
De Bruijn zijn gelukwensen over met de mededeling, dat bij hem was 
binnengekomen de mededeling dat het Hare Majesteit de Koningin had 



behaagd ds. De Pecker te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau. Namens de kerkeraad bracht preses ds. Van Toorenenbergen 
gelukwensen over, waarbij hij een canapé met twee fauteuils van 
gevlochten bamboe als geschenk van de kerkeraad aanbood. Ook de Ring 
Gorinchem van de Ned.Herv.Kerk was vertegenwoordigd. 

In de Nieuwe Gorinchemsche Courant van donderdag 7 juni d.a.v. kan men 
een vrij uitvoerig verslag lezen van de preek die ds. De Pecker hield op de 
zondag, de eerste pinksterdag daarvoor, waarvan ik hier nog enkele 
passages laat volgen. 
De tekst was gekozen uit 2 Cor. 4:1 en 2: Daarom, dewijl wij deze bediening 
hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zoo vertragen wij niet; 
maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende 
in arglistigheid, noch het woord Gods vervalschende, maar door 
openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens 
der menschen, in de tegenwoordigheid Gods. 
Dan volgt het aanvangslied, Psalm 150: Looft God, looft Zijn naam alom .... 
Vóór de preek Gezang 3: Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam.. .. 
De preek begint met de tekst die gaat over de bediening. Welke bediening? 
Die des Nieuwen Verbonds tegenover die van het Oude Verbond. De 
bediening der letter, het Oude, die des geestes, het Nieuwe. 
In zijn ambtelijk leven had hij wel zijn donkere tijden gekend. Onverdiende 
miskenning was hem ten deel gevallen, ook financiële zorgen door 
vernederende bezoldiging; droeve teleurstelling; krankheid en dood 
hadden hem bezocht in zijn woning. Eén kind was hem door de dood 
ontnomen. Maar daar tegenover had hij een gelukkig huiselijk leven 
gekend. 
In zijn geloofsovertuiging bleef hij niet dezelfde meer als toen hij belijdenis 
deed. Studies, waarbij hij o.a. noemde de namen van Hengel, Van Oordt en 
Scholten, hadden hem niet meer doen blijven hangen aan formulieren en 
dogma's. Maar het geloof bleef bewaard, het geloof in Christus en de 
Heilige Geest. Toegejuicht door de schare te worden, was nooit zijn streven 
geweest. Met Luther was hij verzekerd dat het altoos kwaad is iets tegen 
het geweten te doen. De innige overtuiging van anderen had hij altijd 
geëerbiedigd, hetzij van Afgescheidenen, Dolerenden of Katholieken. Hij 
had gebeden voor paus Leo XIII. Aan anti-papisme had hij nooit mee- 
gedaan. Maar hij had zich verzet tegen huichelarij, tegen farizeïsme, waar 
zo menig prediker die de naam rechtzinnig draagt, zich aan bezondigt, 
waar hij spreekt van de bijbel als Gods woord, ofschoon de bijbelkritiek aan 
die der modernen gelijk is. 
Het christendom bestaat niet in het zeggen van Heere, Heere, maar in het 
doen van Gods wil. De godsdienst mag geen zondagskleed zijn, maar de 
vruchten van de Geest moeten worden gezien in liefde, blijdschap, vrede 
en een matig leven. De namen worden genoemd van Van Toorenenbergen, 
Kwint, Westhoff, O~degeest.~ 



Na de prediking wordt gezongen Gez. 96: Halleluja, eeuwig dank en eere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word op aard en in den hemel, Heere, 
voor uw liefd' U toegebracht. Een gemengd koor zong hem daarna toe, 
terwijl hij daar op de kansel stond, de sympathieke, interessante kop naar 
achteren, met opgeheven gestalte fier en waardig, vanwaar hij 46 jaar de 
godsdienst van Jezus had gepredikt. 
Aan het slot van de kerkdienst stonden de predikanten Kwint en Van 
Toorenenbergen met hem aan de voet van de kansel, terwijl meer dan 
duizend stemmen hen toezongen. De verslaggever tekent erbij aan de 
woorden uit Hand. 2:1: En als de dag des Pinksterfeestes vervuld werd, 
waren zij allen eendragtelijk bijeen. 

Wij moeten, om een compleet beeld te geven van wat er in de aanhang van 
ds. De Pecker, ook vóór zijn jubileumviering, gaande was, nog enkele jaren 
teruggaan naar een bericht in de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 
3011 1 1884, waarin wordt meegedeeld dat er enkele weken daarvoor een 
afdeling van de Nederlandsche Protestantenbond, afgekort als N.P.B., in 
Gorcum was opgericht, waarvan ds. De Pecker eerst secretaris wordt 
genoemd, later vermoedelijk als voorzitter. Het doel van deze afdeling is, 
om enkele lezingen in de loop van de winter te doen houden (12 december 
de eerste) in De Doelen. Na informatie bij de N.P.B. zijn mij nog enkele 
aantekeningen in de jaarboeken van deze Bond toegestuurd, die 
betrekking hebben op de jaren 1910-1920. Het aantal leden van de 
Gorcumse afdeling stijgt in die periode van 160 tot 200. Men organiseert, 
behalve een enkele lezing met een daarvoor uitgenodigde spreker, ook een 
zondagsschool en later catechisaties. Als catecheet wordt genoemd ds. H. 
Prins te Tiel. Het laatste klopt met de notulen van de kerkeraad uit die 
periode, waarin sprake is van belijdeniscatechisaties vanuit Tiel gegeven, 
die ertoe leidden dat men te Tiel in de Hervormde gemeente belijdenis 
aflegt van zijn of haar geloof, waarna ze worden overgeschreven naar de 
Hervormde gemeente Gorcum. Soms zet men zich ook in bij kerkelijke 
verkiezingen, ofschoon dit niet met de gebruikelijke afkorting in de 
jaarboeken van 191 0-1919 bij de gegevens over de afd. Gorcum wordt 
genoemd. 

Men krijgt wel de indruk dat, toen ds. De Pecker langzamerhand erg oud 
begon te worden, men in de afdeling van de N.P.B. zich inzette om de 
predikantsplaats voor, wat vanouds het liberale deel, maar nu steeds vaker 
het vrijzinnige deel van de gemeente wordt genoemd, te behouden. 
Hoewel bij het lezen van de notulen uit de periode na zijn 50-jarig ambts- 
jubileum in 1906 tot zijn plotseling dood op 20 februari 191 6 niet de indruk 
ontstaat, dat hij geestelijk niet meer zo flink is, maakt zijn handschrift niet 
meer die stevige indruk als vroeger. Toch heeft de dood hem kennelijk 
onverwacht overvallen: plotseling, zo wordt gemeld. De stoere eik was 
geveld: bijna 85 jaar oud. 



In de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 24 februari 1916 stond het 
volgende In Memoriam: 
"Sapienter Deus nos futura celavit 
Wijselijk heeft God ons de toekomst verborgen" 
Deze woorden onder "1856 1 juni 1906" sierden het wit-satijnen bandje 
waarin de tekst der liederen gebonden was, welke door een koor den grij- 
zen evangeliedienaar ds. A. de Pecker bij de herdenking van zijn gouden 
ambtsjubileum werden toegezongen en nu bijna tien jaren daarna, terwijl 
reeds in rozige verten de dag scheen te lichten, dat hij bemind door hen die 
met hem waren één in geest en streven, één in daad en woord, hooggeacht 
door allen, zoowel geestvewant als tegenstander, zou mogen herdenken 
den dag, dat toen hem voor zestig jaren in tegenwoordigheid van zijn 
dierbare ouders, de vriendelijke leidslieden van zijn jeugd, het '7a van 
ganscher harte" in het Mastenbroeksche kerkje van de lippen vlood, zullen 
wij om zijn pas gedolven graf ons scharen om hem, die zesenvijftig 
jaarkringen in Arkels veste, in biddend opzien tot den Heel; heeft gewerkt, 
gepredikt, geleden en gestreden, nimmer afwijkend van zijn eens gekozen 
levensdoel. 
Zeer velen gaan die dag op naar ' t  kerkhof. 
Ijzige kou en sneeuwjacht. Door velen geroemd. 

Onder de overlijdensberichten stond: 
Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van 
bijna 85 jaren onze innig geliefde man en vadel; de heer Abraham de 
Peckel; predikant bij de Ned. Herv. Gem. alhie~ 

Gorinchem A. de Pecker-Klumpes 
A.S.M. de Pecker 
M.J.E. de Pecker 

Solwerd A. de Pecker 

Noten 

1 Hebreeuws op het Gorcumse gymnasium / R.F. van Dijk. - In: Oud-Gorcum 
Varia, nr. 31, p. 190 

2 Wie met Oudegeest bedoeld wordt, is mij niet duidelijk. 



DE OORLOG VAN 10-15 MEI 1940 

Willem Constandse 

Op zondagochtend 10 mei 1940 werd ik wakker van alle Junkers- 
vrachtvliegtuigen met Duitse parachutisten, die over Gorcum naar het 
westen vlogen om de Maasbruggen bij Rotterdam te bezetten. Mijn vader 
verklaarde: "Ja, de Hollandse Waterlinie is ontstaan toen militairen in de 
infanterie generaal werden, maar nu wordt er een heel andere oorlog 
gevoerd, waar de Waterlinie geen nut meer heeft." 
Diezelfde dag meldde ik me aan, samen met Joost van de Wall, een 
medestudent op het gymnasium, bij de Burgerwacht op het stadhuis. 
"Heeft u ooit een geweer afgeschoten?" werd me gevraagd. "Jawel," loog 
ik. Een moment later kreeg ik een oud geweer met vijf patronen uitgereikt, 
met het bevel de watertoren te beschermen tegen de Duitsers en Quislings. 
Maar er kwam niemand gedurende de hele oorlog om de watertoren te 
vernielen. Op de 13e mei werd Rotterdam gebombardeerd en een dag later 
gaf burgemeester Van Rappard het bevel Gorcum te evacueren. "Want wij 
zijn hierna aan de beurt," werd ons verteld. 
Als lid van de Burgerwacht begeleidde ik de uittocht van Gorcum naar het 
noorden. Op de Nieuwe Hoven vlogen kanariepieten en parkieten in het 
rond, blij met hun nieuwe vrijheid. Een paar honden lagen dood op de 
straat, terwijl een kruidenierswinkel was leeggeroofd. Op de weg richting 
Arkel stroomde Gorcum leeg. Tot mijn grote verbazing waren mijn 
grootouders er ook bij. Mijn grootmoeder was al acht jaar niet uit bed 
geweest, doordat ze niet meer kon lopen. Dat had ze tenminste altijd 
beweerd. Maar daar liep ze, samen met mijn grootvader, en met een 
gietijzeren pan op haar hoofd, met een touwtje onder de kin vastgebonden, 
bij wijze van helm. 
In Arkel was alles al vol en liep iedereen door tot Meerkerk, waar we 
toevlucht kregen in veestallen. De volgende dag liepen we allemaal terug, 
omdat we via de radio hadden gehoord dat Nederland zich over zou geven. 
Sinds die dag heeft mijn grootmoeder weer kunnen lopen, voor de rest van 
haar leven. 



FOTOGESCHIEDENIS 
Aflevering 10: Nog enkele foto's van Eskes 

Bert Stamkot 

In de vorige aflevering (nummer 9 in OGV 55) van deze rubriek stelde ik foto- 
graaf Stephanus Wilhelmus Eskes (1869-1921) aan u voor. Over hem wist ik 
niet zo veel te vertellen, maar wel dat hij aan de Kalkhaven woonde en werk- 
te. Dankzij de heer F.H. van Peer kunnen wij u nog enkele foto's van de hand 

van Eskes tonen. In de eerste plaats een feestelijke afbeelding van zijn 
directe omgeving: een rijk versierde Kalkhaven tussen Lombardstraat en 
Altenastraat (toen nog Walsteeg). De 'vissershuisjes' links zijn vervangen 
door het in opdracht van manufacturenhandelaar J.Ph. van Vriesland (de 
vader van de jonge dagboekschrijfster Esther) door architect B. van der 
Zijpp in 1935 ontworpen gebouw 't Hoekje. De gebouwen rechts zijn op 
6 januari 1945 door een bom getroffen en vervangen door een naoorlogs 
flatgebouw. Alleen het pand in het midden is nog herkenbaar. Het vreugde- 
betoon op straat houdt waarschijnlijk verband met de geboorte van prinses 
Juliana in 1909. In het boekje Groeten uit Gorinchem (1972) van H.F. van 
Peer (1 91 7-1 978, de vader van onze briefschrijver) is op p. 57 ook een foto 
van een versierde Kalkhaven opgenomen, waarin aan het 'Julianafeest' 
wordt gerefereerd. Wellicht dat die foto ook door Eskes is geschoten. 



Verder van huis was de droogplaats van een steenfabriek. Te midden van 
de stenen poseren de werkers met hun vrouwen en kinderen. Een 
prachtige foto, getuige van een hard bestaan, waarin het bezoek van de 
fotograaf zonder meer een plezierige afwisseling zal zijn geweest. De 
locatie is ons niet bekend. Spijk, Vuren of Herwijnen? Wellicht vormt de 
molen rechts op de achtergrond een aanwijzing voor u, die misschien 
hieraan nog herinnering kan hebben? Laat het ons a.u.b. weten! 
Een prachtige plaat voor de liefhebbers van de lokale sportgeschiedenis 
vormt dit bont uitgedoste gezelschap van de Voetbal-Vereeniging 
'Gorcum'. De foto is door Eskes op 25 december 1904 gemaakt ter 
herinnering aan het tienjarig bestaan van de club. Er werd dus al vier jaar 
voor de oprichting van Unitas in Gorinchem gevoetbald, waarschijnlijk wel 
in een andere outfit dan op deze foto! De clubkleuren waren rood en wit, 
een rode broek met wit shirt en dat komt ons nog bekend voor als het 
tenue van Unitas. In 1907 waren Gorcum en Unitas namelijk gefuseerd, de 
eerste bracht de (Gorcumse) kleuren in en de tweede de naam. Het zou 
natuurlijk aardig zijn te weten wie hier herkenbaar gekostumeerd staan 
afgebeeld. Volgens de Nieuwe Gorinchemsche Courant was er 's middags 
een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen een elftal van oud-leden en 
een van leden (uitslag 6-5) buiten de Kanselpoort, afgewisseld door andere 
amusante voetbalvariaties, waarna 's avonds een soiree-amusante 
plaatsvond in Gambrinus. Op de achterzijde van de foto van de steenfa- 
briek is een driehoekig zegel geplakt van fotograaf Eskes, waarop hij ook 
Portret- en Schilderijlisten in alle soorten aanprijst en zich aanbeveelt als 
Speciale inrichting voor Portretvergrootingen. 



U ziet het, wie nog eens de oude familiearchieven tevoorschijn haalt, de 
dozen omkeert en het materiaal op tafel uiflegt en sorteert, die kan nog 
leuke ontdekkingen doen. Weest niet te bescheiden en toon ons uw 
vondsten! 



OPROEP 
Zeker sedert 1804 gaf de Hervormde kerk zogenaamde predikbeurten- 
blaadjes uit, waarin de wekelijkse erediensten, alsmede berichten over 
geboorte en overlijden werden gepubliceerd. Ook de Rooms-Katholieke 
kerk had een dergelijk, langwerpig blaadje. Beschikt u soms nog over één 
of meerdere exemplaren of kopieën daarvan? Misschien rusten ze bij uw 
familiegegevens, want vanwege de data van geboorte en overlijden 
vormen deze blaadjes een aardige genealogische bron en is een 
naamsvermelding op zich al reden om zo'n blad te bewaren. Het 
Stadsarchief (Molenstraat 17, 4201 CV) en de historicus Bert Stamkot, die 
bezig is met de geschiedenis van de Gorcumse boekdrukgeschiedenis, 
zien gaarne uw reactie tegemoet. 

De dameskrans Irene in de jaren dertig. Wie herkent bepaalde personen? 
Reacties gaarne naar Stadsarchief Gorinchem, Molenstraat 17, tel. 01830659290. 

RECHTZETTING 
In 2002 verscheen in de Gorcumse Monumentenreeks het door ondergete- 
kende samengestelde boekje: 'De Sint-Jorisdoelen door de eeuwen heen; 
schouwtoneel van schutters, cultuur en waterschap'. Op bladzijde 43 staat 
een onjuistheid. Daar wordt vermeld dat in 1946 een statutenwijziging de 
naam wijzigde van N.V. Uitspannings- en Vereenigingsgebouw "De Doelen" 
in "Ontspannings- en Vereenigingsgebouw De Doelen N.K" Volgens de 
notulen van de vergaderingen van het bestuur van de vennootschap van 10 
juli 1946 was dat wel de bedoeling. De naam van de vennootschap bleef 
echter ongewijzigd, zoals blijkt uit de in het Bijvoegsel tot de Nederlandse 
Staatscourant van 11 juni 1947 gepubliceerde statuten. 

A.J. Busch 
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